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Capitulo 1 :Teoria e método ,procedimentos e técnicas. 

1. A teoria e o método 

1 

O objetivo desta pesquisa é o de estudar as relações de produção 

e de trabalho na produção de açúcar e álcool na usina Junqueira, 

município de Igarapava Estado de São Paulo.Para tentarmos alcan

çar nosso objetivo,partimos da concepção de que a geografia é uma 

ciência humana que deve buscar a compreensão das relações dos 

homens entre si(a sociedade) com o espaço. 

A geografia.tal como a concebemos,em primeiro lugar,não deve se 

preocupar em estabelecer fronteiras ou limites rígidos de atua

ção. Enquanto ciência,ela deve estar comprometida com o estudo do 

real e do concreto.Esta realidade deve ser representada mostrando 

as mudanças,as contradições inerentes ao processo real.Isto por

que a realidade não se apresenta setorializada e nem comparti

mentada em várias realidades isoladas. 

A geografia como ciencia deve se preocupar em captar tanto a 

dinâmica da mudança como a genese dos processos.E' neste sentido, 

que ela deve ser critica e histórica.A vida dos homens sobre a 

terra é demasiadamente curta e é um dos fatores que acaba fazendo 

com que de uma modo ou outro.mesmo que acreditemos estar a reali

dade em constante mudança,acabemos nos comportando passivamente 

diante da realidade e agindo como se o passado fosse uma mera 

preparação para o presente que ,por sua vez,vai sendo eternizado. 

Então falta pouco para um etnocentrismo cego que impede o inves

tigador de enxergar as diferentes possibilidades de organização 

das sociedades.como os diferentes modos de produção ao longo da 

história do homem. 
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Como a geografia é uma ciência humana.ao ~studarmos a sociedade, 

estamos estudando.em parte,a nós mesmos e disto não podemos 

escapar.Como diz Lucien Goldman, nas ciências humanas não exi~te 

uma separação radical entre o investigador e o objeto investiga

do;existe sim uma "identidade parcial"entre o sujeito e o objeto. 

Certamente isto está na base do problema que envolve a geografia 

humana e a geografia fisica.Isto porque o chamado geógrafo fisico 

quando examina a natureza, o sujeito investigador normalmente 

aparece radicalmente separado do objeto,tal como nas ciências 

fisicas e nas chamadas exatas. 

Para a geografia, a natureza deve ser vista como recurso dispo

nivel ,mas que, de acordo com a evolução das forças produtivas e 

de acordo com o estát(io de una determinada sociedade em particu

lar, pode ter um significado diferente: 

Por exenplo,una mesma ~ueda de água pode r~presentar,para deter

minada sociedade, papéis diferentes de acordo com o poder de 

transformação que ao longo do tempo esta sociedade dispuser.Num 

momento,esta queda de água pode ser um obstáculo às comunicações 

entre as várias partes do seu território,podendo mesmo vir a ser 

um limite da exploração de uma área.Num outro contexto histórico, 

esta mesma queda pode vir a ser uma "dádiva da natureza" e se 

constituir na condição mesma do próprio desenvolvimento da área e 

a partir dai constituir-se numa alavanca para uma possivel 

industrialização e, · portanto, num dos fatores que poderiam desem

bocar num significativo progresso desta sociedade. 

A natureza,diferentenente de outros recursos,possui a qualidade 

de ser natural,ou seja,de nao ser produto do trabalho do homem. 

Mas, na medida em que a natureza nao se apresenta homogeneamente, 
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para a sociedad~ humana certos recursos (cujo sentido é dado 

historicamente pela própria sociedade,como já vimos),numa deter

minada fase histórica apresentam-se para determinadas sociedades 

como recursos a serem utilizados. Estes, por sua escassez podem 

se tornar objeto de monopólio ou de uma sociedade em geral, em 

relação às demais,ou de um grupo ou classe social como no capita

lismo. 

A história do homem é a história da produção de sua vida,sendo 

para isto,obrigado a estabelecer relações sociais de produção e 

de se apropriar de uma parcela da natureza a qual modifica e 

transfigura, e em escala cada vez maior.E de tal forma que a 

natureza,a cada dia que passa,perde sua condição de ser natural, 

de algo que na origem do homem dominava-o.mas que ao passar do 

tempo foi sendo cada vez mais subordinada a ele.Para produzirem, 

os homens estabelecem relações de produção e uma divisão de 

trabalho inserida numa determinada organização social, econômica 

e politica. 

O valor de uma mercadoria.dentro da teoria do valor-trabalho, é 

medido pelo tempo médio socialmente necessário para a produção 

desta mercadoria.Para o capital,apesar da natureza-primeira (que 

cada vez mais se torna mais dificil de encontrar),por si mesma 

não ter valor,pois não é produto do trabalho do homem,tem preço, 

que pode ser traduzido, por exemplo.na renda cobrada pelo 

proprietário da terra que tem o monopólio da terra, tendo o poder 

de impedir sua utilização.Esta renda vem da sociedade e mais 

diretamente da atividade econômica que se apoia naquela terra. 

A natureza não é uma pletora de recursos naturais e,por exemplo, 

as terras mais férteis e os recursos naturais mais próximos e 
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mais fáceis de serem extraídos ou aproveitados con menos t~abalho 

são os primeiros a serem retirados.ou utilizados.Nas terras mais 

férteis,naturalmente,se a atividade é a agricola,seu proprietário 

incorpora aos seus rendimentos _ uma renda (no caso a renda absolu

ta,"renda conceitualmente distinta da renda diferencial.por isto, 

chamada de absoluta",Marx,1970),pelo fato de ser ele mesmo o seu 

proprietário.Isto além de ter a possibilidade de ganhar também 

uma renda diferenclal,acima daquela que dá a referência,que é a 

pior terra em produção ( Marx,1970); isto, pelo fato de produzir 

em terra de melhor fertilidade natural,ou por possuir melhor 

técnica de produção. 

Na medida em que vão se retirando estes recursos,eles vão se 

esgotando, e a partir de determinado instante(sem contar com a 

possibilidade de ocorrer um aumento de demanda no decorrer do 

tempo), o tempo de trabalho socialmente necessário à produção de 

um determinado produto(que tenha por base estes recursos) tende a 

aumentar.Contra esta tendência,a constante evolução das técnicas 

de produção tenta repor aquelas antigas condições presentes na 

natureza ou então melhorá-las. Para fazer isto , num primeiro 

momento,procura-se repor artificialmente a fertilidade natural 

que foi gasta pelo seu uso,utilizando-se ,para isto, daqueles 

avanços técnicos. 

Num segundo momento,novas técnicas,representando um estágio de 

desenvolvimento superior, acabam por viabilizar economicamente a 

produção en áreas antes inviáveis.E' ai que se começa a plantar, 

economicanente,en áreas,por exenplo,que antes eram desérticas ou, 

como no Brasil,em áreas de cerrados,que antes da década de 70 

eram consideradas improdutivas.Através da utilização intensiva 
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das técnicas de produção na agricultura, torna-se possivel a 

obtenção ao detentor desta terra de uma renda diferencial ,agora 

baseada na incorpora9ão de trabalho.que resulta na reprodução 

artificial de certas qualidades de uma terra fértil necessárias 

à produ9ão de um tipo de produto agricola. 

Estes avanços técnicos são,na maioria das vezes,resultado de 

pesquisas realizadas principalmente em paises avan9ados tecnolo

gicamente e,freqüentemente são respostas aos desafios propostos 

pela realidade daqueles mesmos paises que, posteriormente,são 

repassados aos subdesenvolvidos e às subsidiárias das companhias 

trasnacionais que atuam nestes ~ltimos paises. 

Aliás,por causa disto,atualmente o sentido de utilização do 

recurso natural é dado pelas sociedades mais avançadas e isto 

acarreta sérias .conseqü&ncias para os paises subdesenvolvidos.As 

pesquisas realizadas naqueles paises,normalmente são feitas na 

dire9ão de se obter produtos mais baratos,visando possibilitar 

sua propagação e ao mesmo tempo substituir por produtos cuja 

matéria-prima se encontra de maneira muito mais freqüente e 

abundante na superficie da terra.E' o caso de certas matérias

primas relativamente mais abundantes e de muito maior facilidade 

de obtenção,como o quartzo quando em comparação com o cobre. 

Como se sabe,o Cobre é um metal cada vez mais escasso.No entan

to,pesquisas que vem sendo desenvolvidas com a utilização do 

quartzo na eletrônica ,que desembocaram mais recentemente nos 

chamados "chips",que são circuitos eletrônicos quase microscópi

cos,atualnente apontam para a utilização do quartzo.mais precisa

mente das fibras óticas (produto cuja matéria-prima é o quartzo) 
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como substituto de certas utilizâções do cobre,como na transmis

são de dados,como telefonia e outros. 

Neste sentido,é importante,por exemplo,perguntar-se como fica a 

situação de un pais,que é fornecedor e dependente de exportações 

des·ta matéria-prima, diante da situação presente das chamadas 

fibras óticas que ,por enquanto, são caras e com utilizações 

especificas,mas que,com o tempo,tornar-se-ão mais baratas. Salvo 

mudanças,no sentido de aparecerem no mercado mundial utilizações 

mais especificas e mais nobres para o cobre, nos próximos anos, 

esta situação forçaria uma baixa de seu preço no mercado. 

A mesma situação poderia até ser imaginada e transportada para o 

futuro do açdcar,caso se descubram meios de se produzir um suce

dâneo artificial para ele,que tenha por matéria-prima um outro 

produto encontrado com mais abundância na natureza e que resulte 

num adoçante mais barato. 

De qualquer forma,pode-se afirmar que a natureza,tal como 

realidade presente,foi de tal maneira transformada e humanizada 

que dificilmente se encontra hoje aquela natureza de que falam, 

por exemplo,os livros didáticos.Assim,quando eles descrevem" os 

grandes tipos de vegetações do mundo",o que estão fazendo eles 

senão uma mistificação da atual realidade?O que falar da vegeta

ção "atual"das pradarias dos Estados Unidos, sabendo que há 

dezenas de anos tal natureza não mais existe a não ser,talvez,em 

algum canto esquecido que foi quardado como reserva de valor em 

uma especulação imobiliãria? 

No entanto,se é verdade que a natureza hoje se apresenta pro

fundamente humanizada,e neste sentido como espaço produzido,o 

homem ainda esta longe de exercer um total controle sobre a 
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natureza. Apesar de já existirem espaços de produção onde ela 

somente entra como suporte às atividades do homem,trata-se de um 

fato relativamente raro. Atualmente,ao produzir sua vida, o homem 

produz o espaço,e a natureza ainda tem seu papel na criação do 

espaço do homem,limitando,restringindo e dando condições mate

riais sem as quais não seria possivel a vida na terra. 

Apesar dos avanços técnicos das ciências em geral e das formas 

de organização do trabalho, somente é possivel,em geral,a repro

dução das condições da natureza artificialmente durante algum 

tempo e,em condições de laboratório,o que quer dizer, em condi

ções excepcionais e que são, quase sempre,não economicamente 

viãveis e por isto mesmo,restritas. O que tem sido economicamente 

viável são as reproduções parciais da natureza criando determina

das condições,como meios ambientes excepcionalmente ricos em 

nutrientes para determinadas plantas ou então adaptando-se a 

planta aos vários tipos de solos e climas existentes,através da 

melhoria genética,como na agricultura moderna. 

O espaço de produção é o resultado de uma relação do homem com a 

natureza ao qual se incorpora trabalho de várias gerações de 

grupos humanos ao longo do tempó sobre determinada área. Freqüen

temente, trata-se de trabalho passado realizado sob diferentes 

for~as de organização e produção dos grupos humanos neste espaço. 

Esta relação sociedade-espaço :n·ão ocorre linearmente, e se faz 

mediante um processo construção-destruição-construção no qual 

velhas formas podem conviver com as novas até que sejam destruí

das. No Estado de São Paulo,em áreas de produção agropecuária,no 

campo,temos vários exemplos de mudanças na estrutura de produção, 

produzindo mercadorias e realidades que corresponderam a diversas 
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formas de produção. Um exemplo é o Vale do Paraiba,onde a produ

oão de café feita sob o regime escravocrata foi substituida pela 

produção baseada no leite e atualmente atravessa uma outra e~apa 

de sua economia,já baseada na industrialização e numa crescente 

urbanização. 

Já o processo de urbanização e de crescimento das cidades repre

senta uma criação de um espaço totalmente diferenciado daquela 

natureza primeira.Também é o resultado do processo de acumulação 

de trabalho no espaço,porém, desta vez muito mais concentrado.E' 

justamente esta concentração e sua intensidade que tornam muito 

mais evidente aquele processo de acumulação de trabalho,em geral, 

e de destruição de trabalho passado. Esta destruição se dá pelo 

desgaste por causa do uso constante,correspondendo a uma deterio

ração ao longo do tempo,sem que tenha havido uma reposição de 

trabalho,ou então,pela destruição para a criação de um novo 

espaço. 

O processo de industrialização está indissoluvelmente ligado à 

urbanização e também representa uma acumulação de capitais cons

tante e variável numa parcela do espaço ao longo do tempo.Ela é o 

principal componente do crescimento e mesmo do aparecimento de 

vários núcleos urbanos.Como exemplo mais flagrante temos a pró

pria cidade de São Paulo que.no começo do século,não passava de 

uma cidade com caracteristicas semelhantes a várias outras cida

des brasileiras e que,com a industrialização, explodiu em cresci

mento.Com a industrialização e necessidade de organização das 

forças produtivas foi que se implantaram as vilas operárias do 

começo do século em São Paulo.Estas vilas operárias representavam 

a garantia de mão-de-obra e de reprodução da força de trabalho 
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para determinadas ind~strias que se localizavam proximas a elas. 

No campo,a necessidade de organização das forças produtivas 

levou ao regime do colonato que também representa uma determinada 

forma de - concentração de capitais no espaço.Na Agroindústria esta 

concentração assumiu a dupla condição de ser uma atividade econo

mica numa primeira etapa ag~icola e depois industrial. Este fato 

gerou espaços agroindustriais como o da cana-de-açúcar,de um 

lado, com a maior concentração mais próxima ás fábricas (ou 

usinas),concentração esta que,em alguns casos, ao longo do tempo, 

viria a assumir caracteristicas mais urbanas e,de outro lado 

concentrações nas fazendas ou nas áreas de produção de matérias

primas, mais precisamente em alguns pontos,onde se localizavam as 

colônias de trabalhadores.E' importante salientar que,especifica

mente, a concentração populacional existente junto à usina Jun

queira tem carateristicas que lembram as antigas vilas operárias, 

mostrando certas identidades no processo. 

No caso da agroindústria,em geral,o elemento determinante para a 

sua localização ainda é a natureza. Pois o homem,tendo necessida

de de produzir certos bens,somente consegue produzi-los de manei-

ra economicamente viável,sob a condição de levar a indústria até 

a área de produção da matéria-prima básica. 

Em nossa opinião,um espaço de produção deveria ser examinado 

como uma totalidade mostrando a relação entre as determinações 

gerais do modo de produção e a maneira pela qual se especificam 

as relações envolvidas numa produção particular.Quando se examina 

o espaço sob esta perspectiva procura-se a partir do exame da 

realidade,do real, apreender o concreto,distinguindo-se a essên-
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eia da aparência,percebendo-se suas determinações fundamentais. 

Obviamente o total refere-se a um processo de totalização em que 

uma parte(por exemplo,a usina de Igarapava)contém as determina

ções do todo,embora seja também detentora de especificidades em 

relação ao todo. 

A produção de um determinado bem no capitalismo pressupõe a 

produção propriamente dita,a distribuição,a troca e o consumo 

deste mesmo bem.E' necessário que haja condições técnicas e 

garantias de que haverá compradores e portanto,consumo.Ademais é 

também necessário que haja um lucro.Então a produção de uma 

mercadoria pressupõe a realização do capital sob uma reprodução 

ampliada do capital que " ... no sentido capitalista,expressa espe

cificamente o cresciment·o do capital pela acumulação progressiva 

da mais-valia ... "(Luxemburgo,1976),assim como reprodução simples, 

ou seja a mera repetição, significa a estagnação. 

Então a produção em sentido restrito,a distribuição,a troca e o 

consumo representam momentos da produção e, neste sentido,por 

exemplo,a cana-de-açúcar tem um consumo prod~tivo(o consumo da 

cana pela usina que fabrica o açúcar).Portanbo,falar-se em espaço 

de produção especificamente de cana ,açúcar e álcool representa 

fazer "uma separação lógica,a fim de permitir um melhor conheci

mento do real"(Santos,1985). 

Quando examinamos uma parcela do espaço.no caso do espaço de 

produção de açúcar e álcool de Igarapava,partimos para a análise 

de un todo que é a unidade de produção de cana ,a matéria-prima e 

o açúcar.o objeto da produção,localizado numa parcela de um 

espaço maior que é o Brasil,onde se produz de modo capitalista. 

Desta forma,a unidade produtiva de Igarapava é regida conforme as 
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leis capitalistas de produção,mas tem suas especificidades com 

relação ao todo e às outras unidades produtoras de a9úcar.Este 

espaço é uma totalidade que deve ser"uma sintese de múltiplas · 

determinações "(Marx,1977) e que contém dentro de si a determina

ção de ser e estar no modo .de produção capitalista.Este espaço 

está dentro dele e ao mesmo tempo o contém. 

No modo capitalista de prodtição,aparecem relações de produção 

que são respostas às suas necessidades. As relações de produção 

são relações sociais e incluem as relações técnicas de produção. 

Elas dizem respeito às bases sociais de produção que, no capita

lismo,são as relações que se estabelecem entre os proprietários 

dos meios de produção e aqueles que produzem e que,mais freqüen

temente, não são proprietários. 

1.1 Relações de produção e o trabalho no espaço da cana. 

As relações de produção e a maneira pela qual se produz uma 

determinada mercadoria estão fundadas nas condições históricas e 

sociais que as tornam possiveis.A produção é histórica. 

A produção de açúcar e álcool numa usina também é histórica e 

representa uma determinada forma de apropriação da natureza pelo 

homem para a produção de uma mercadoria.Isto implica numa trans

formação,numa recriação de uma parcela da natureza que,através da 

concentração e incorporação do trabalho a esta natureza.vão criar 

o espa90 de produção da cana e do açúcar. 

A predução da agroindústria em geral (ai incluidas a de açúcar e 

álcool) é uma atividade econômica que envolve duas fases de 

produção:a agricola e a industrial,realizadas em locais diferen

tes. Ela está,portanto,submetida a certos limites impostos pela 
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natureza.dentro de um determinado nivel tecnológico. 

No Brasil colonial,o regime de escravidão na economia do a9úcar 

se deve,segundo Maria Sylvia de Carvalho Franco ( acompanhando 
- · 

Celso Furtado) "em grande parte ·, à possibilidade de mudança rápida 

da escala em que o açdcar era produzido.Foram avanços técnicos 

que impulsionaram inicialmente a expansão deste ramo.Contudo os 

processos básicos de fabrica9ão do a9úcar estabilizaram-se duran-

te alguns séculos e o aumento do produto obtido dependeu assim de 

incrementar a exploração dos meios de produção em têrmos absolu-

tos"(Franco,1974) :estender as plantações e obter maior volume de 

matéria-prima para alimentar os engenhos,ampliar a capacidade 

destes e multiplicá-los e, juntamente com tudo isto, acrescentar 

a mio-de-obra." A produção necessitava de uma crescente e rápida 

incor~oração de mão-de-obra e a escravidão era a resposta e "se 

adequava a essa exigência" (Franco,1974). 

A produção no Brasil colonial,desde o inicio.esteve ligada ao 

mercado externo.principalmente à Europa.onde predominava uma 

crescente divisão social do trabalho,com a introdução do trabalho 

livre . O Brasil nasce já inserido num esquema de acumulação primi-

tiva de capital,mais exatamente na etapa do chamado capitalismo 

comercial. Isto contradizia uma produção autônoma dos meios de 

subsistência,e levou ao aparecimento de áreas que viessem abaste-

cer o latifúndio de outros produtos.Foi o caso de áreas de produ-

ção de carnes e de gêneros como o sertão nordestino e o Rio 

Grande do Sul. 

Na época da exploração do ouro das Minas Gerais, o processo de 

especialização na produção do produto principal também levou ao 

aparecimento de areas de produçao para abastecer aqueles centros 
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auriferos.Novanente o sertão nordestino foi chamado, juntamente 

com o Rio Grande do Sul e São Paulo,para cumprir aquele papel.No 

caso das Minas Gerais,deve-se lembrar que o próprio local,de 

relativa dificuldade de acesso,alén das necessidades de produção, 

levaram a uma maior divisão técnica e social do trabalho.Nesta 

época, já temos vários donos de escravos, vendendo ao próprio 

escravo a liberdade, para se livrarem da imobilização de capitai~ 

na pessoa do escravo.Com isto, óbviamente,se incrementou a utili

za9ão de uma mão-de-obra livre.Na agricultura havia certas tare

fas, mesmo na época do Brasil colonial,que eram feitas por homens 

livres nas que eram agregados; um pessoal com relações estreitas 

de favores · coa o latifúndio e que residiam envolta da grande 

propriedade. 

Apesar de algumas pesquisas indicarem que na unidade de produção · 

individual,na segunda metade do século passado, a escravidão 

fornecia grandes lucros, é certo que,quanto à produção geral e ao 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil,estava claro que o 

regime escravista tinha de ser mudado. 

Com a necessidade de substituição do trabalho escravo pelo 

trabalho livre,procurou-se introduzir no Brasil o colono imigran

te principalmente proveniente de pa!ses europeus (então em 

grandes mudanças politicas,sociais e econômicas que provocavam 

una super-população relativa).Entretanto,na segunda metade do 

século XIX,já havia una grande imigração da Europa para os Esta

dos Unidos que se configuravam como o pais preferido dos imi

grantes europeus pelo fato de ter uma relativa facilidade de 

acesso à terra. 
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Diante desta con-juntura,o Brasil, para· também conseguir imigran

tes, tinha de ser visto como uma boa opção para eles. A intenção 

básica dos grandes proprietários ao promoverem a vinda dos 

imigrantes ao Brasil,estava claramente orientada no sentido de 

suprir as necessidades de mão-de-obra para a lavoura de exporta

ção, principalmente o café. Em seu afã para conseguir atrair os 

trabalhadores, os proprietários tivera·m de oferecer ao imigrante 

ou trabalhador ,a possibilidade formal de vir a se tornar um dia 

um produtor autônomo e proprietário também. 

De qualquer forma,atendendo às necessidades de obtenção de 

trabalhadores para a lavoura,foi editada a conhecida lei de 

terras de 1850 que impedia aos imigrantes livre acesso às terras. 

Como disse Martins, f'oi preciso que se tornasse antes a"terra 

cativa" para que depois tornasse o"trabalho livre". Ne. própria 

.lei há referências especificas às necessidades de se procurar 

manter o imigrante no minimo por dois ou três anos como trabalha

dor nas fazendas brasileiras.As exceções ou os casos de imigran

tes que tiveram acesso à terra ficaram por conta das áreas de 

fronteira, como no Sul do Brasil,com a precaução de estarem bem 

longe do latifúndio exportador de São Paulo e Rio de Janeiro. 

No espaço onde se situa atualmente o estado de São Paulo,depois 

de ter havido uma expansão de produção de açúcar no final do 

século XVII e começo do século XVIII,ocorre uma decadência deste 

tipo de produção,sendo ela acompanhada pela implantação da cultu

ra do café,para a exportação. 

A cultura da cana-de-açúcar somente voltaria a ser implantada a 

partir dos anos 70 do século passado, isto depois de f inanciamen-
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tos- a juros baixos feitos por pancas privados,mas com garantias 

do governo imperial.Na época, esperava-se introduzir a indústria 

do açúcar através de instalações dos chamados engenhps centrais, 

já numa etapa de concentração industrial.ditada pela necessidade 

de aumento da produção, de produtividade do setor e criação de 

possibilidades de exportação do produto. 

E ' quando a cana volta às antigas regiões onde outrora havia se 

instalado e de lá saido,como Campinas,Piracicaba e Porto feliz. 

Ai,como disse Gileno De Carli, ... "não encontrando o sistema de 

trabalho servil que fora abolido.se encontrou num dilema:voltar 

ao regime de salariado vigorante em todas as outras zonas cana-

vieiras do pais onde a substituiçao de um trab~lho escravo por um 

trabalho escravizado era patente.ou ficar com a mesma técnica do 

trabalho ag-ricola que se implantara no cafezal. ... Não havendo 

mais tradição canavieira,pois que durante a "febre" do café fora 
. . 

imterrompid~ ... "(De Carli 1942),o usineiro paulista optou pela 

adoção daquele regime de trabalho já testado e que era dominante 

no café. 

Já neste século.mais precisamente,fins da década de 1930 e 

começo ,d~década de 1940,havia vários tipos de colonos nas fazen

das e usinas do estado de São Paulo. Freqüentemente,o conceito de 

colono aparece muito amplo,englobando desde o colono-parceiro até 

o simples trabalhador rural.sendo que as únicas caracteristicas 

comuns a todas as variantes são:o fato de residirem eles em 

colõnias,em casas de propriedade das usinas e o fato de todos 

eles poderem cultivar um pedaço de terra destinado a suprir parte 

de suas necessidades de alimentos. 

O mais comum,apesar das exceções,era o contrato entre o colono e 
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a usina.Os têrmos destes contratos variavam mas era freqüente a 

empreitada para o plantio e trato da cana. 

Estas empreitadas na grande maioria das vezes tinham um preço 

fixo, isto é, seu preço não variava< em· relação ao preço de mercado 

da cana e sim de acordo com a quantidade de cana que o colono 

viess-e a entref§e.r· no fina-'1 da sa·fra à usina. E·sta por sua vez se 

comprometia a fornecer.além da terra ou área de trabalho,a muda 

para plantio,adubos e assistência técnica em geral.O colono tinha 

demarcada sua área de atuação na fazenda da usina e tinha obriga

ção de cumprir o trato.sendo que freqüentemente,para cumpri

lo,era obrigado a contratar "camaradas" ou trabalhadores diaris

tas,sempre que não conseguisse dar conta do serviço.A unidade de 

produção era a familia que, não raras vezes,incluia alguns 

agregados, sendo registrados casos de 16 pessoas numa unidade de 

produção pesquisada por De Carli. 

O colono morava em casa e em terras de propriedade da usina que 

o contratava,e a casa onde morava,normalmente,era agrupada com 

ot.itras,formando assim as"colônias" que,na maioria das vezes, se 

localizavam não muito próximas das plantações.No fundo das casas 

costumavam ter um quintal onde o colono e sua familia cultivavam 

alguns produtos que os supriam de alimentos.Freqüentemente.não 

lhes era permitido plantar entre as linhas de plantio de cana.mas 

lhes era reservada uma área para que tal plantio fosse 

feito.Outras vezes,como compensação,lhes era fornecida certa 

quantidade de sacos de gêneros. 

Na década de 1940 havia também trabalhadores que moravam em 

casas de propriedade das usinas,com direito ao cultivo de uma 
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determinada área pai."a suprir suas necessidades bás·icas, mas que 

não trabalhavam por empreitada,não recebiam por produ9ão,no me~mo 

sentido que um colono.Eram simplesmente trabalhadores rurais, 

assalariados diaristas,que tinham como tarefa principal durante o 

ano,o corte da cana.Tanto aquele colono como este trabalhador 

rural não costumavam ser proprietários dos seus instrumentos de 

produção, moravam nas colOn ia-s - das fazendas mas, seg.undo Gileno De 

Carli ,a situação econômica dos trabalhadores rurais era pior do 

que a dos colonos. De Carli chega a falar numa hierarquia de 

trabalho onde teriamos a seguinte ordem :"o trabalhador rural,o 

colono,o fornecedor e a usina-plantadora"(De Carli,1942).Esta 

ordem hierárquica, refletindo uma posição diferente na produção, 

estabelece os grupos de interêsses. Mas ai. tinha-se um" ... insi-

piente desenvolvimento das forças produtivas ... que ... condiciona-

va o nivel insipiente das lutas de classes"(Gnaccarini,1980). 

Quanto aos fornecedores de cana,seus iriteresses estão quase que 

continuamente em choque com os da usina.com exceção talvez de 

curtos períodos conjunturais. Historicamente, nota-se o desejo 

das usinas de obter a matéria-prima a partir de suas próprias 

terras.captando a renda fundiária que tem de ser paga para os 
.. 

fornecedores.além de outros ganhos,como ~obtenção de certas 

economias de escalas relativas a uma produção própria. Também por 

causa d isto, desde a década de 30, o Estado in t .ervém nesta disputa, 

controlando e disciplinando o mercado do açócar e do álcool como 

forma de regular o conflito. 

O fornecedor de cana tem como diferença.em relação aos colonos e 

aos trabalhadores rurais, o fato de ser ele o proprietário das 

terras onde produz.de ser efetivamente um produtor autônomo e de, 
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portanto, gozar de uma autonomia· em relaçãb à usina. 

Se fizermos uma breve observação na produção de cana e açúcar 

enquanto unidade de produção,veremos que quanto à fabricação 

propriamente dita,no periodo do final do século passado até os 

anos 40,houve grandes avanços manifestados nas transformações de 

engenhos para engenhos centrais e destes para as usinas . Introdu

ziram-se métodos mui to mais eficientes de extração de sacarose; a.s 

moendas se sofisticaram,os processos quimices usados também,isto 

para não se falar da própria concentração de recursos,máquinas e 

pessoal.Toda esta concentração,no fim do século passado, até 

assustava os possiveis fornecedores que se espantavam,já na época 

dos engenhos centrais·, com. aquela"montanha de ferros". 

Os avanços técnicos nos processos de fabricação tiveram de 

corresponder também a mudanças na divisão de trabalho.Obviamente 

com o aparecimento de novas máquinas,teve-se de preparar, de 

alguma forma,os trabalhadores que iriam operá-las.E' verdade que 

normalmente os avanços tecnológicos se processam primeiro num 

sentido de especializaç~o para depois, com a introdução de novas 

tecnologias,irem standartizando e facilitando sua operação;mas o 

nivel de operação dificilmente deixa de requerer uma pessoa com 

alguma qualificação.Isto fora maiores considerações conjunturais 

de mercado do produto e do proprio mercado de trabalho que 

influem muito nestas situações. 

Até os anos 30/40 ,mesmo no campo,os avanços técnicos se proces

saram em alguns setores de produção da matéria-prima,como o de 

seleção das espécies. Isto fica claro quando se recorda a epide

mia do Mosaico na década de 20 que quase acabou com as plantações 

de cana no estado de São Paulo.Como diz De Carli as POJ (espé-
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cie de cana resistente ao Hosaico,que foram introduzidas,depois 

de pesquisas)... "transformaram São Paulo num grande centro 

produtor de açúcar" (De Carli,1942). O café,entre os anos 20 e os 

anos 40,influenciou muito o cultivo da cana. Grande parte dos 

capitais investidos na cultura da cana (e portanto na moderniza-

ção) são provenientes naquele periodo (e parece mesmo que até 

hoje),das plantações de café e seus periodos de crise e de expan-

são. 

O desenvolvimento tecnológico da ind~stria de açúcar e álcool e 

os processos de fabricação então desenvolvidos,durante os anos 40 

e 50,foram grandes.Para citar alguns poucos,apontaremo~ os avan-

ços nos processos de aproveitamento do bagaço como gerador de 

energia,o maquinário de moendas e os processos de melhor aprovei-

tanento da matéria-prima.Houve também o começo da introdução de 

máquinas na fase de colheita e de transporte da cana para a 

usina,etc ... Como não poderia deixar de ser, todo este processo de 

renovação e modernização dos métodos de fabricação,como normal-

mente acontece em processos similares,gerou o aparecimento de 

novas funções correspondendo a uma nova divisão de trabalho . 

. 
No campo,basicamente,pode-se aumentar a produção de duas manei-

ras:ou aumentando a extensão da plantação ou, utilizando-se da 

mesma área,aumentando a produtividade.Enquanto existir disponibi-

!idade de terras baratas ,férteis e relativamente próximas ao 

mercado,não há maiores interêsses em se investir em produtivi-

dade, fator que condicionou o atraso tecnológico do campo no 

Brasil. A existência de terras em abundância e o latifúndio, 

fizeram com que nas áreas de fronteira agricola se utilizasse do 

colono e de relações não assalariadas ou então das pequenas 
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propriedades que logo a seguir se reduz ou se elimina de diversas 

formas. 

Nas épocas de crise,no mais das vezes,nota-se uma expansão de 

pequenas- propriedades,acompanhada- de certa diversidade de culti

vas.Foi isto o que ocorreu em várias áreas do estado de São Paulo 

onde,a· cada crise do café,deu-se uma certa fragmentação da pro

priedade acompanhada de uma busca de outras culturas, como a 

cana.Uma vez passada a crise,normalmente inicia-se novamente uma 

reaglutinação das terras. 

Já na década de 50,verificava-se uma clara diferença no desen

volvimento do campo em relação aos- avanços nos sistemas de produ

ção em geral.Enquanto isso a produção industrial correspondia a 

um grande movimento no sentido do desenvolvimento das forças 

produtivas,tanto da tecnologia como dos processos de produção e 

de organização do trabalho, incluindo ai a própria fábrica de 

açúcar;no campo,o que predominava ainda era a unidade de produção 

familiar.com uma mesma pessoa desempenhando vários papéis na 

produção,com pouca diferenciação técnica entre eles e, ainda 

solicitando do trabalhador pouco ou quase nada,além daquilo que 

seus pais e a tradição lhes legaram.Observava-se também que, 

nesta cooperação simples de divisão de trabalho,"o trabalho de 

mulher,s e de menores sobrepassava o nivel de emprego urbano" 

(Gnaccarini, 1980). 

No sudeste do Brasil,mais precisamente em São Paulo.as antigas 

bases técnicas de produção correspondiam a um regime de trabalho 

que era o colonato que.como vimos.tinha algumas variantes nas 

fazendas de cana.O colonato na cana também era um regime que 
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implicava em uma forma de trabalho sazonal,com um periodo de não 

trabalho.O trabalho principal estava concentrado no periodo do 

corte;fora este faziam-se o plantio e os tratos,como limpeza, 

capina,etc.Kas sempre sobrava um periodo que, normalmente,era 

aproveitado pa·ra realização de tarefas várias (consertar cercas-, 

etc .. )além do trabalho realizado pelo trabalhador em suas hortas 

ou plantios de subsistência. 

A produção neste regime de trabalho era um dado social e não 

podia ser mudado por um proprietário numa atitude individual,sem 

que antes mudassem as regras gerais de produção no campo.Não 

havia uma quantidade de força de trabalho que pudesse fornecer 

uma reserva de mã-o-de-obra. O colonato era mais ou menos Qenera-

lizada e-,sendo assim, se um fazendeiro resolvesse individualmente 

despedir seus trabalhadores,estes provavelmente se tornaria• 

colonos de outros fazendeiros e não um exército de trabalhadores 

sazonais. 

No entanto,com o avanço da industrialização,do processo de 

urbanização e o crescimento da população,com a ocupação das 

terras mais próximas e, em conseqüência disto ,o deslocamento da 

fronteira agrícola para áreas bem mais distantes,esgotaram-se as 

possibilidades· de aumentar a produção sem aumenta·r a produtivi-

dada.Desta forma foi sendo aos poucos colocada em xeque a maneira 

de se produzir no campo.Lentamente,foram sendo introduzidas as 

técnicas e máquinas: tratores,máquinas de beneficiamento,fertili-

zantes especificas para determinados cultivas, etc ... Com isto, 
·• 

foi sendo necessário mudar o regime do colonato,pois com o incre-

menta de modernas técnicas de produção ,o colono e o trabalhador 

rural permanente tiveram o periodo de não trabalho e sua sazona-
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lidade aumentados. 

Foi ai que se deu o golpe de misericórdia no antigo regime com a 

promulgação do Estatuto da Terra de 1964 que estabeleceu,em nível 

juridico,as relações de trabalho que seriam mais condizentes com 

a nova realidade que se apontava.O que aconteceu é que,ao mesmo 

tempo em que se propugnava por melhores condições de moradia,de 

vida e de trabalho,também se forneciam ao capital as indicações 

de como proceder diante do fato e da situação.Durante uns poucos 

anos expulsaram-se milhares de familias das fazendas.Foram feitas 

demandas judiciais e dispensas amigáveis e não amigáveis de 

trabalhadores, que redundaram na migração de um grande contingen

te de pessoas do campo para a cidade,formando um enorme exército 

de reserva que vai pressionar o mercado de trabalho e aumentar 

potencialmente a demanda por bens na cidade.Ao mesmo tempo vai se 

processar nesta população uma modificação de costumes,de rurais 

para urbanos,com implicações politicas,num processo de desarticu

lação das velhas relações de dominação então existente entre o 

proprietário da terra e seus colonos e trabalhadores. 

Não estamos afirmando que foi o Estatuto da Terra o responsável 

pela expulsão mas sim que,diante de toda aquela situação,ele foi 

um dos componentes que deflagraram o processo que mais cedo ou 

mais tarde aconteceria. 

Este processo de migração do campo para a cidade faz parte de 

uma tendência ,verificada na grande maioria dos paises, de sepa

ração cidade-campo no qual, com as novas técnologias e sistemas 

de organização e produção, aumentam tanto a produtividade quanto 

a área de produção, através de meios que não demandam grandes 

contingentes de trabalhadores e nem de muita população no campo. 
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Pode-se observar isto,em vários paises da Europa,de sistemas 

econômicos diferentes.ou então os Estados Unidos,onde a população 

rural que vive no campo e a população que trabalha no campo 

representam uma pequena parcela quando comparada à população das 

cidades . Ai temos a grande parte da população que vive na cidades 

sendo abastecida de produtos agricolas e rurais produzidos em 

geral por uma infima parte da população,o que representa,em 

outras palavras, a grande produtividade agrícola destes países.O 

processo de migração do campo para a cidade e,em particular,suas 

conseqüências para os trabalhadores refletiram as condições 

econômicas, políticas e sociais da época expressando a força e o 

poder de barganha das classes e frações sociais envolvidas. 

Assim,o colono e o trabalhador rural que moravam nas fazendas e 

que reproduziam parte de sua subsistência através da produção de 

gêneros alimenticios são expulsos e a porção do espaço da unidade 

produtiva,que antes produzia gêneros,passa a ser diretamente 

incorporada à produção da· cana e não mais à auto-reprodução da 

força de trabalho.As antigas colônias com suas casas agrupadas,as 

áreas que antes eram destinadas ao plantio cre gêneros,tudo isto é 

derrubado,para dar espaço a mais produção do produto principal, 

inclusive.acabando por dar maior produtividade a certas porções 

das fazendas.na medida em que pode passar a permitir uma divisão 

mais racional da propriedade(do ponto de vista do proprietário) e 

melhor utilização do maquinário. 

Dentro do modo de produção,talvez não houvesse ~tra solução 

para o capital.Com as continuas penetrações das modernas técnicas 

de produção no campo a partir de determinado instante,mais rápido 

em alguns setores que em outros,aumentava-se o período de não-
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trabalho e da sazonalidade e,portanto,o regime de trabalho teria 

de ser mudado.O trabalho teria de ser mesmo temporário.Mesmo numa 

hipótese da alternativa absurda de se aumentar o número de peque

nas propriedades cujos pequenos proprietários e seus familiares 

poderiam ser os"celeiros de mão-de-obra" nas épocas de maior 

demanda para a grande propriedade,este aumento teria um limite. 

Pois ,estimulando muito a pequena propriedade,no interesse da 

grande propriedade,poder-se-ia acabar causando um efeito contrâ

rio,como torná-las produtivas e competitivas.Porque estas também 

passariam a necessitar de mão-de-obra,acabando por dar resultado 

contrário àqueles interesses,na medida em que se pressionaria o 

mercado de trabalho, f -orçando uma alta geral nos salários rurais 

e forçando tanbém a grande propriedade a pagar salários 

mais elevados- para conseguir trabalhadores. 

Cono resultado do processo de separação cidade-campo,de separa

ção radical entre meios de produção de um lado e trabalhadores de 

outro,vai-se destruindo também aquela antiga "relação de identi

dade com a terra" que, segundo Gnaccarini,existia quando o traba

lhador era colono.(Gnaccarini, 1980) 

Com a expulsão do trabalhador do campo para a cidade e a mode~

nização dos processos de produção e de organização do trabalho, 

est~s trabalhadores que moravam e trabalhavam no campo passam a 

morar nas cidades,agora tendo de pagar para morar e não mais 

podendo reproduzir uma parcela da sua subsistência da mesma forma 

que antes,entrando totalmente numa relação onde o dinheiro e o 

salário são as únicas fontes de sobrevivência. 

Uma parte ponderável destas pessoas vão trabalhar nas indústrias 
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ou então no setor de se-rv-iços das· cidades, mas uma outra parcela 

con"tinua trabalhando no campo, apesar de não mais lá residir. até 

por não estarem acostumadas com a rotina do trabalho urbano, 

tornando-se os atuais bóias-frias, com garantia de trabalho 

apenas tea~orária,coao contraposição ao processo de aunento do 

periodo de não trabalho.Este trabalhador vai se tornando um 

assa-lariado taabn, temporário, 3anhando por determinadas tarefas, 

dentro da nova organiza9ão do trabalho,onde a agricultura,cada 

vez mais,numa busca incessante de meios e processos tecnológicos, 

tenta controlar os efeitos naturais para conseguir produzir como 

a indústria. 

Durante as- décadas de 60 e 70 processou-se a consolidação das 

novas relações- de trabalho,expandindo-se nuito o trabalho tempo.

rário e esta relação tornou-se do•inante.A a&roind'1stria da oana 

se modernizou ,principalmente a de São Paulo,dentro do quadro de 

uma crescente industrialização e urbanização e do conseqüente 

aumento da demanda por açúcar e mais recentemente a partir de 

meados de 1970,com a demanda sistemática pelo álcool como combus

tivel. 

2. Procedimentos e técnicas. 

A idéia de fazermos um estudo sobre relações de produção e de 

trabalho numa usina de cana-de-açúcar do estado de São Paulo 

começou no ano de 1982.Desde o principio, no projeto de investi

gação, já tinhamas claro a necessidade de encontrarmos uma usina 

onde se pudesse ter acesso aos trabalhadores no próprio processo 

de produção.por dentro dele.A própria realização do projeto 

implicava em dispor de dados internos da empresa, e em se conhe

cer por dentro dela o seu funcionamento em geral para somente, a 
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partir dai, ter condi9ões de entender o trabalho numa usina. 

Entendiamos ser muito mais fácil estudar e conseguir apreender o 

funcionamento de uma usina estando em contacto direto e no pró-

prio local do que a . partir. de uma visão externa e distanciada. Em 

primeiro lugar , não teriamas acesso à dinâmica real de vida do 

traba-lhador dentro de uma us-ina e ,em se&undo,fa·lta-riam elementos 

para se inquirir o trabalhador sobre como ele realiza seu traba-

lho. 

Então, iniciamos contactos com diversas pessoas,no intuito de 

conseguir uma que permitisse um acesso direto a uma unidade de 

produção.Ne&ta procur&,foraa contactadas várias pessoas- que pode~ 

riam ter acesso a uaa usina,até que se chegou ao presidente da 

Fundação Sinhá Junqueir~1 proprietária de um dos maiores complexos 

do setor da a&roindústria da cana no Brasil,a Usina Junqueira,de 

Igarapava (Mapa 1).Segundo a revista Visão em exemplar editado 
. 

anualmente chamado "QUEM E' QUEM na economia brasileira" de 

1987(relativa ao ano de 1986) esta empresa aparecia em 3~ lugar 

na classificaoão por patrimônio liquido no Brasil,a mesma posição 

verificada no ano de 1975(Visão-Quem é Quem,1976).0 que facilitou 

os contactos no caso, foram as ligações de familia com o presi-

dente da Fundação. 

Assim sendo,contando com o apoio da Fundação que nos proporcio-

nou os meios de realização de nossa pesquisa, inclusive o trans-

porte para que pudéssemos transitar pelas fazendas e áreas próxi-

mas,no ano seguinte em 1983,iniciamos uma série de viagens a 

Igarapava,mais precisamente à usina Junqueira,para tomar contato 

com o trabalho na produção de açúcar e álcool.No ano de 1984, 
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foram realizadas outras viagens,d~sta vez para conhecer de manei

ra mais sistemática,primeiro.nas fazendas,a parte agricola da 

produção e, depois,na fábrica e destilaria,a parte industrial. 

Como a cidade de Igarapava se localiza cerca de 500km ao norte 

da cidade de São Paulo, organizamos um esquema de viagens e de 

procedimentos.A observação da evolução da safra foi feita a 

partir de viagens realizadas fundamentalmente de dois tipo~: nos 

fins de semana (a fábrica não para de funcionar) e no meio do ano 

em julho, quando pernaneciamos de 15 a 20 dias lá. 

As investigações eram acompanhadas por pessoas que estavam rea

lizando o seu trabalho naquele momento.Nas . plantações,tivenos 

oportunidade de observar toda a rotina de trabalho que produz 

cana-de-aç~car para una usina.Rodando-se cerca de 100 Km ao dia, 

com o técnico responsável,foi feito um acompanhamento da evolução 

das safras no ~roprio local de produção. Tomou-se contacto con os 

problemas do momento,como compactação do solo,controle de pragas 

e de moléstias,experiências de produtividade feitas com adubos 

diferentes,preparo do solo,etc ... 

O mesmo tipo de procedimento de observação de rotinas de traba

lho foi aplicado na fábrica de açócar e na destilaria,por6m com 

uma diferença;como elas ficam próximas à vila de Coronel Quito, 

onde estávamos instalados,então era mais fácil ir até lá. Primei

ramente, cénversamos informalmente sobre as rotinas de trabalho 

com diversos trabalhadores da indústria,procurando conhecê-las. 

Depois,sim,é que partimos para a formulação de questionário, para 

posteriormente aplicá-lo.Este questionário foi orientado para 

responder algumas questões no sentido de se perceber :a origem 

social do trabalhador e de seus pais,o local de nascimento dele e 
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de seus pais,sua evolução funcional,seu trabalho e posição atual 

na produção,como ele vive,sua noradia,seu salário e suas aspira

ções de vida. 

A amos·tra na indústria foi feita de maneira a se captar as 

principais funções dentro de uma usina,com exceção das de nivel 

superior,cono engenheiros,quimicose outros.Com estes foram fei

tas entrevistas informais,na maioria delas visando esclarecer 

certos pontos da produção de açúcar e álcool.O tamanho da amostra 

na fábrica varia de acordo com a seção de no minimo 10% nas 

seções maiores e até 50% nas seções menores,sendo que a amostra 

na indústria é correspondente a cerca de 15% do total.Além disto, 

também entrevistamos formalmente outras pessoas que trabalham nas 

fazendas da usina,que executam trabalhos mais gerais (nas princi

palmente na lavoura) e alguns bóias-frias.No total foram 120 

questionários aplicados,fora as inúmeras entrevistas informais, 

onde não se usou o questionário. 

O questionário destinado aos trabalhadores, logo nos primeiros 

dias de utilização,foi mudado.Percebemos que a parte que abordava 

a vida funcional do trabalhador poderia ser mais bem disposta e 

facilitar a aplicação do questionário. 

Estas entrevistas.utilizando-se dos question~ios,forae realiza

das em duas etapas:a primeira, em julho de 1985, nas dependências 

da própria usina,onde foram entrevistados os trabalhadores que 

trabalham na usina.Na segunda etapa.em novembro e dezembro deste 

mesmo ano, utilizando-se de contactos feitos anteriormente com o 

sindicato dos trabalhadores rurais de Igarapava,foram entrevista

dos bóias-frias.na maioria das vezes, em suas próprias casas.Nesta 
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ocasião contamos com o apoio do presidente do ºsindicato que 

providenciou o contacto e inclusive.algumas vezes.o transporte . 

até a casa dos trabalhadores. 

Para aplicarmos o questionário gastávamos em média 30 minutos. 

sendo gastos 20 dias para entrevistarmos os trabalhadores na 

indústria. de 3 a 4 dias para entrevistarmos alguns trabalhado-

res nas fazendas da usina e 9 dias para entrevistarmos os bóias-

frias.Os questionários foram por nós aplicados sem contarmos com 

outros entrevistadores. Se de um lado foi bem mais trabalhoso 

fazermos todo este trabalho sozinho.por outro ganhamos na obten-

ção de respostas mais precisas e adequadas ao nosso objetivo, 

provavelmente captamos melhor e tivemos melhores condições de 

interpretação, do que se tivéssemos tido a colaboração de outros 

entrevistadores. 

Para entrevistarmos os trabalhadores permanentes nas dependen-. . 

cias da fábrica.lá chegávamos às 7 horas da manhã e saiamos 

freqüentemente às 20 horas.A permanência na usina por um tempo 

grande também se devia ao fato de que era preciso esperar que os 

operários tivessem alguma folga. 

Para os bóias-frias.as entrevistas foram f~ii~s fora do traba-

lho.mesmo porque era periodo de entre-safra.As entrevistas foram 

realizadas em três finais de semana e demandaram grande esfôrço, 

pois as pessoas não se encontravam concentradas. ·numa área como na 

usina.mas dispersos em suas casas. Além disto, circunstancias 

faziam com que permanecêssemos em suas casas.mais do que o tempo 

estritamente necessário para a realização da entrevista própria-

mente dita. Este fato também teve seu aspecto positivo.pois pude-

mos conhecer melhor as condições de vida e de habitação do traba-
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lhador bóia-fria. 

Um ano antes de fazermos as entrevistas,en 1984,quando ainda 

estávamos no inicio da pesquisa,foi feito um trabalho de aerofo

tointerpretação da área da usina. Trata-se de uma técnica de que 

boa parte dos geógrafos dispõe,ao contrário de outros profissio

nais das ciencias ' humanas. O uso desta técnica, apesa-r de aparen

temente longe do nosso tema principal,acabou sendo útil no reco

nhecimento geral de toda a área, e para ali se detectar mudanças. 

Fizemos una análise comparativa baseada em fotos aéreas de 

1962,com as cartas base de Igarapava e da área da usina,ambas de 

1972,( aliás de escalas diferentes, respectivamente de 1:50000 e 

de 1:100000 do IBGE). 

No ano de 1986, os dados das entrevistas foram tratados, codifi

cados e tabulados para posterior uso em computadores.No caso foi 

particularmente usado o programa de banco de dados conhecido como 

"DBASE-II"para a linha de computadores "APPLE II+" e "APPLE IIB". 

Os programas de bancos de dados são particularmente úteis na 

organização dos dados e na confecção de tabelas e estatisticas em 

geral,dando margem inclusive a uma pesquisa exploratória e possi

bilitando um cruzamento das variáveis.Foi,por exemplo,o que foi 

feito na organização de um quadro de vida funcional dos trabalha

dores ·pesquisados onde,nos dados tabulados,aparecem mais de 250 

tipos de trabalho o que,pela sua grande variedade,seria mais 

dif!cil de trabalhar se não tivéssemos o computador.Também utili

zamos o computador para escrever a própria dissertação,utilizan

do-nos de um processador de texto,conhecido como "WordStar" Um 

computador,ao nosso ver,numa pesquisa,é um instrumento a mais 

para realizar certas tarefas de organização de "arquivos" ou 
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uma melhor 

que seriam 

propriamente 

Sobre a maneira como aparece escrita a parte referente à produ

ção propriamente-dita,preferimos - correr o risoo de entrarmos en 

certos detalhes técnicos (em geral descrições de máquinas e de 

técnicas de produção) do que fazermos generalizações e,com isto, 

perdermos as especificidades de cada setor de produção,não conse

guindo dar conta dos diferentes tipos de trabalho necessários à 

produção de açúcar e álcool numa usina.Este procedimento também 

teve o objetivo de não incorrermos en graves equivocos no tocante 

aos aspectos técnicos,.que até poderiam parecer não relevantes 

para a aeografia,mas que o são no contexto aeral da produção da 

matéria prina,do açúcar e do álcool. 

Para que tivéssemos condições minimas de cobrir os aspectos 

técnicos da melhor maneira possivel,contamos com a ajuda de 

profissionais.por exemplo, da área de quimica,tanto da própria 

usina como da Universidade de São Paulo. Enfim,sobre as técnicas, 

existem um número grande delas e procedimentos aos quais pode-se 

recorrer,técnicas para auferir a qualidade e também a quantida

de.Se é verdade que a quantificação numérica de um dada realidade 

por si própria não mostra a qualidade e o processo,tanbén,ao 

nosso ver,é verdade que ela pode ser una expressão de essência 

daquela realidade. O importante é que as técnicas não desviem o 

trabalho de suas diretrizes naiores,o seu sentido,e acabe por 

torná-lo una"colcha de retalhos'' ao sabor dos modismos, conduzin

do-se todo um trabalho ao ecletismo. 
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Capitulo 2 A ag;r-oindústria do açúca-r e do álcool e a us-ina 

Junqueira: contexto histórico e desenvolvimento. 

1. A produção de açúcar no Brasil e em São Paulo do começo do 

século até a 1~ guerra mundial. 

No começo deste século.a produção de açúcar no Brasil passava 

por uma · séria- crise. Isto se deve fundamentalmente ao fato de o 

produto não encontrar escoamento externo.Era a época em que os 

paises importadores,em boa parte colonizadores, tratavam de favo

recer a produção de açúcar em suas colonias,além de procurar 

incrementar a produção de açúcar de beterraba em seus próprios 

territórios.Em Cuba,un grande exportador de açúcar,era a época de 

centralização de capitais e modernização da ind~stria açucareira 

que, depois da guerra Espanha-Cuba-Estados Unidos, colocou todo o 

setor nas nãos de capitais americanos que fazian pressões para 

garantir o mercado dos E.U.A. para eles. 

O Brasil não consegue mais exportar como durante o final do 

século passado,quando as plantações cubanas sofriam com a guerra 

em seu território. Nesta época, as possibilidades de crescimento 

do setor já apontavam para o mercado interno, representado pela 

população de alguns centros urbanos do Sudeste do Brasil.Era o 

caso das cidades do Rio de Janeiro,o então Distrito Federal.e 

principalmente de São Paulo,centro da economia cafeeira,já esbo

çando um processo de urbanização, associado ao processo de indus

trialização. 

De um lado,tinhamos o Nordeste.principalmente o estado de Per

nanbuco,como o grande produtor de açúcar;de outro lado,um mercado 

tendendo para a marginalização do produto brasileiro no exterior, 
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mas - apontando para u~ crescimento do consumo no Sudeste do pais. 

O crescente mercado urbano era atendido pelo açúcar cristal 

branco,fabricado pelas usinas.O interior era abastecido por 

milhares de pequenos engenhos que fabricavam os açúcares brutos. 

Ali o consumo de açdcares brutos estava ar~aigado nos costumes da 

população ,além de serem mais baratos. 

Durante as primeiras décadas deste século,a grande caracteristi

ca do mercado interno foi a produção frequentemente não encontrar 

escoamento,dando lugar a crises de super-produção,à ação de espe

culadores e ao dominio do setor açucareiro por parte do capital 

comercial.A produção de açúcar no Brasil (GRAF.1) no periodo de 

1901-1914 foi de 260.000 toneladas anuais em média (De Carli 

1936, citado por Gnaccarini 1975 in Boris Fausto).Mo estado de 

São Paulo,então importador de açúcar nordestino para satisfazer 

grande parte de suas necessidades,a produção cresce de 13980 

toneladas em 1900/1901 para 32400 toneladas em 1914/15 

(Soares,1977)(GRAF.2). Neste periodo, estima-se que a maior parte 

da produção de açúcares vinha de engenhos.Dados disponiveis para 

a safra de 1923 do estado de São Paulo,posterior ao periodo em 

questão,davan 534675 toneladas para as usinas e 500000 toneladas 

para os engenhos (Soares,1977),o que de um lado indica não só o 

crescimento de São Paulo mas também a força- dos engenhos enquanto 

produtores na época.No Nordeste era também grande a produção dos 

engenhos. 

No periodo anterioe à primeira guerra mundial, houve momentos em 

que representantes do setor açucareiro tentaram através de con

versações e pactos,regularizar o mercado. Como exemplo destes, 

temos a chamada Conferencia Açucareira do Recife,onde decidiu-se 
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GRA . 1 PRODUÇAO DE AÇUCAR BRASIL 
1890-1930 em 1000 toneladas 
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GRAF. 2 PRODl~JÇÃO DE AÇUCAR S .PAULO 
1900-1930 em 1000 toneladas 
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"pela criação de um órgão comercializador e controlador do fluxo 

da produção,de modo a combinar um sistema de quotas com um outro 

de vendas gravosas ao exterior e assim manter o nível interno do 

preço."(Gnaccarini ,1975) O que aconteceu após esta conferência 

foi a regularização do mercado por pouco tempo,sendo que neste 

periodo, os preços altos estimularam os produtores de açúcares 

brutos que começaram a vender a preços abaixo da tabela,desorga

nizando o mercado. 

Em São Paulo,no começo do século,o engenho está fundamentalmente 

ligado à grande produção de café,desenvolvendo-se como atividade 

paralela e menos importante. Freqüentemente,ele aparece,a princi

pio,para atender a uma demanda local e,secundariamente,a um 

mercado maior.Ma maioria das vezes,era uma unidade produtiva onde 

o fabrico do açúcar era apenas una, entre outras atividades e que 

não implicava em maiores dispêndios em moeda. 

Nesta época, os chamados engenhos centrais, que haviam se esta

belecido em São Paulo a partir do fim do século XIX, são marcados 

por uma profunda crise,com a ocorrência de falências e transfe

rências de controle acionários. 

Mas,a riqueza criada con o café,o desenvolvimsnto da economia e 

a urbanização prov-0c·aa- un- cr-escimento do mercado intec.rno e•, São

Paulo ,que se torna um grande consumidor do açúcar nordestino. O 

fato de existir um grande mercado em São Paulo leva à percepção 

de alguns capitais a respeito da potencialidade de instalação de 

usinas de açúcar no estado de São Paulo com a vantagem de estar 

próximas do consumidor. Além disto,nesta época a economia do café 

começa a sofrer algumas crises periódicas e este fato faz com que 
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alguns cafeicultores-- passe&.. a . plantar·cana em· lugar do café. Tudo 

isto vai gerando,paulatinamente,a renovação dos engenhos centrais 

existentes bem como o aparecimento de novas unidades de produção . 

Em 1910,temos um fator que vai ajudar a estimular .a produção de 

açúcar em território paulista . E' a introdução de taxas de trans

porte preferenciais para o açúcar produzido no estado,dando-se um 

desconto de 40% no preço de frete. Já na primeira década deste 

século,a produção açucareira de São Paulo começava a aumentar e o 

estado havia se tornado o 5~ maior produtor do Brasil, com cerca 

de 8% da produção nacional,vindo após os estados de Pernambu

co(36%),Alagoas,Sergipe e Bahia,empatando com o Rio de Janeiro.Na 

safra paulista de 1911,foraa catalogadas 13 u~inas em funciona

mento,sendo as maiores a de Piracicaba que produziu 7500 tonela

das ,a Vila Raff~rd coa 4200 ,a Amália com 2820 a Monte Aleare 

com 2220 e a Ester com 1890 toneladas. (Soares,1977) 

Traçando-se um perfil do periodo 1900/1914 para a agroindústria 

do açúcar,este pode ser genericamente caracterizado como sendo de 

super-produção,com preços declinantes,com mercado externo em 

continua queda e salda de capitais estrangeiros do setor. Também 

houve tentativas frustradas de controle do mercado e intensa luta 

entre o açúcar de usina e os açúcares brutos,envolvendo vários 

segmentos do setor açucareiro como bangueseiros,usineiros,impor

tadores , comerciantes , especuladores, além de refinadores. 

Toda esta situação somente seria mudada com o advento da 1~ 

guerra mundial.quando as lutas na Europa desorganizaram a produ

ção de açúcar de beterraba,causando escassez no mercado mundial e 

desta forma fazendo com que o Brasil voltasse a exportar. 
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2. A conjuntura e o surg.imento da us-ina,; Junqueira. 

O surgimento da usina Junqueira e seu posterior crescimento 

estão intimamente ligados ao desenvolvimento de toda aquela 

conjuntura e reflete muito bem o seu desenrolar. 

Segundo Maria Aparecida J. da Veiga Gaeta,em seu trabalho "A 

Usina Junqueira " onde procura resgatar a história da Usina,o 

Coronel Quito Junqueira,o fundador da usina,aparece como o protó

tipo do empresário capitalista do começo do século. Ele começa 

sua vida como\fazendeiro atuando no ramo da agropecuária, como 

proprietário de fazendas de café e de criação de gado.Aos poucos 

vai estendendo suas atividades,tornando-se banqueiro e comercian-

te, sendo co-proprietário de uma comissária de café· em Santos. 

A história da usina começa quando o coronel Quito,em sociedade 

com um parente "em outubro de 1910 ... adquiriram por compra ... a 

fazenda "União Agricola"".Esta fazenda,situada no nunicipio de 

Igarapava,às margens do rio Grande,na divisa do estado de São 

Paulo com Minas Gerais,tinha originariamente "700 alqueires de 

terras roxas"com 100 alqueires de cana plantada e 162000 pés de 

café,o que representava na época cerca de 90 alqueires(antigamen-

te,dado o espaçamento,as ruas internas,etc ... em média costumava-

se plantar à base de 1800 pés por alq.). Hoje se planta mais do 

que ist.o) Nesta faeenda, havia tambén, un engenho, conhecido como· 

Engenho Central União. A partir dai o coronel e seu sócio começam 

a modernização do engenho que, mesmo antes da lA guerra mundial, 

sofreu importantes modificações pois, conforme lembra Gaeta,a 

importação das máquinas foi feita antes do inicio do conflito 

mundial,o que justamente permitiu que as melhorias pudessem ser 

efetuadas e as importações não fossem impedidas. 
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Se nas estatisticas de 1911 sobre as usinas,havia 14 usinas no 

estado de São Paulo, ( 13 em funcionamento ), não se encontra 

qualquer referência ao engenho União, isto indica que este não 

tinha grande importancia. Já nas estatisticas de 1920,pela pri

meira vez se menciona a usina Junqueira e como 5& maior usina em 

produção de açúcar do estado de São Paulo. 

Isto demonstra a rapidez e a intensidade de modernização a que 

foi submetido o antigo engenho. Em 1920,a usina Junqueira,se não 

dispunha do melhor processo de extração de caldo da época,que era 

o de difusão ( somente uma usina dele dispunha,a então pequena 

usina Ester),sua situação era semelhante às demais grandes usi

nas.Por exemplo,a força motriz de suas máquinas era de 750 hp, 

1tinha 20 km. de estrada de ferro (para transporte de cana} e 80 

vagões. (Tabela 1) 

Em 1918,depois do inicio da modernização do engenho,no processo 

de encerramento das atividades da antiga comissária de café,que 

havia falido,o coronel acaba saindo como credor de seu sócio na 

usina,fato que o torna seu único proprietário.(Gaeta.) 

A partir dai,o coronel,mesclando sua atividade de 

banqueiro e usineiro ,começa um longo processo de 

terras contiguas àquelas da usina.O que acontece é a 

capitalista, 

aquisição de 

reprodução, 

em escala local,do processo de falência de pequenos proprietários 

endiv.idados que, ou não conseguem expandir suas atividades,ou são 

submetidos a um continuo processo de divisão de suas terras(por 

herança),o que acaba por tornar inviável sua produção em têrmos 

economicamente rentáveis.Aproveitando-se disto e dispondo dos 

capitais necessários.o coronel.ao longo dos anos, ou vai simples-
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TAB 1 :USINAS AÇUCAREIRAS RECENSEADAS EH 1920 NO ESTADO DE S.PAULO 

USINAS CAPACIDD PROCBS . DB SISTEMA FORCA LINHAS FERREAS 
de MOAGEM EXPRESSAO de BVAPOR.HOTRIZ BXTBNS.NO.DE 

EM 24HORAS .BVAPOR. BM H.P. KM. VAGOES 
TONELADAS 

DUMONT 800 QUADRUPLA QUADRUPLO 1100 35 90 

PIRACICABA 600 QUADRUPLA QUADRUPLO ----- 24 100 

RAFFARD 550 QUADRUPLA QUADRUPLO 730 23 106 

STA . BARBARA 500 TRIPLICE QUADRUPLO 650 30 50 

JUNQUEIRA 400 TRIPLICE TRIPLICE 750 20 80 
-----------------------------------------------------------
PTO .FBLIZ 330 DUPLA QUADRUPLO 410 18,4 80 

LORENA 250 DUPLA TRIPLICE 12 60 

ESTER 250 DIFUSAO QUADRUPLO 325 20 50 

MIRANDA 200 DUPLA TRIPLICE 80 4 12 

GUATAPARA 150 DUPLA TRIPLICE 174 32 28 

PIMENTEL 120 TRIPLICE TRIPLICE 98 

CACHOEIRA 120 DUPLA TRIPLICE 500 

CENT.PIRACICB. -------- -------- 700 

CENT . LORENA -------- -------- 500 

FONTE SOARES,Alcides R. ,1977 
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mente comprando terras e aumentando seu patrimônio ou vai desen

volvendo sua atividade de banqueiro.tornando-se credor de una 

série de pequenos proprietários,que não conseguindo saldar suas 

dividas.acabam p~r vender sua propriedade ao coronel. 

Partindo de capitais originários principalmente do café e também 

da pecuária,o coronel vai se tornando protagonista,como tantos 

outros,do proces~o de aglutinação fundiária ( na verdade de 

reaglutinação,segundo nos informa Gaeta,pois muitas delas haviam 

pertencido aos antepassados do coronel). 

Após a 1~ guerra mundial o Brasil volta a se tornar um exporta

dor marginal e quase que eventual no mercado mundial e suas 

exportações caem· das 140000 toneladas anuais exportadas entre 

1917 e 1922 para 40000 entre 1924 e 1930.0s preços dos anos 21 a 

23 estão em queda",e depois de um breve periodo de pequena eleva

ção,de 1924 a 1927,voltam a cair no periodo de 1928 a 1930 que 

antecede a crise do capitalismo de 1929/30. (Gnaccarini,1975) 

A década de 20,no estado de São Paulo,é marcada pela epidemia do 

mosaico . Em fins de 1923 foi detectada a doença em sua fase ini

cial, mas os órgãos de pesquisa não se encontravam aparelhados 

para combatê-la, pois não dispunham de espécies capazes de resis

tir à doença, como a espécie denominada Javanesa. 

O resultado foi que.das 43.767 toneladas produzidas em 1922 no 

estado de São Paulo,a produção cai para 9.320 toneladas na safra 

de 1925/26, ou seja.o nivel mais baixo do século. Isto inclusive 

explica a leve elevação dos preços no periodo no Brasil. 

Os anos que se seguem,de 23 a 26 foram o periodo de renovação 

dos can~viais,com a progressiva substituição das espécies susce-
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tiveis à doença pela espécie resistente .Se no começo da epidemia 

somente 1% das plantações eram canas javanesas,em 1928 elas já 

correspondiam a 75% das canas do estado. Segundo Gaeta, o mosaico 

da mesma forma atingiu a usina Junqueira,obrigando ó coronel a 

fazer tanbén uma renovaçlo dos canaviais da usina. 

Fato é que, en 1929, as variedades resistentes já corres-pond iam a 

85% do estado e a produção que havia descido a 9.320 toneladas em 

25/26 , em 1926/27 sobe para 22.555,depois para 39.172 e 56.758, 

nos dois anos seguintes e vai chegar ,na safra 1929/30 a 66.805 

toneladas ,a maior safra até então verificada no estado de Slo 

Paulo.(De Carli,1942)0 fato de São Paulo ter renovado suas plan

tações é importante pois vai lhe dar maior produtividade na 

competição con os outros estados do Nordeste. 

Se compararmos a produção do estado de São Paulo coa a produção 

do Brasil nos 30 primeiros anos deste século,veremos que na safra 

1900/01 a produção do Brasil era de cerca de 229.980 toneladas e 

a de São Paulo era de 13.920 toneladas,o que representava 6% do 

total.Já na safra de 1929/30 enquanto a produção brasileira era 

de 527.820 toneladas,a de São Paulo era de 66.780 .Isto represen

ta um aumento significativo da participação paulista na produção 

de açúcar de cerca de 6% em 1900/01 para cerca de 12%,o dobro do 

começo do século.Na safra de 1929/30 a usina Junqueira já é 

citada entre as maiores do Brasil e produz 6.900 toneladas o que 

correspondia a 10% da produção do estado,a quarta maior de São 

Paulo, vindo depois da usina Vila Raffard ,que produziu,en 

1929/30, 8.820 toneladas ,da usina Piracicaba e da usina Santa 

Bárbara. 
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O fato de ter o Brasil se tornado um exportador mar•inal de açd

car, tendo somente condições de exportar competitivamente em 

determinadas conjunturas de escassez mundial,vai fazendo com que 

o usineiro só veja saida no mercado interno,mais precisamente no 

mercado do Centro-Sul representado principalmente por Slo Paulo. 

Acontece porém que, como vimos acima, a produção paulista aumenta 

cada vez mais,e isto faz com que o Nordeste açucareiro perca 

paulatinamente o mercado.Fora isto,o mercado tem caracteristicas 

oligopsõnicas e sua produção aumenta mesmo diante de preços 

baixos.Isto faz com que haja,como jà vimos, constantes crises de 

super-produção que, por sua vez, dão lu•ar às diversas manobras 

especulativas.Toda esta situação vai levar à tentativa de contro

lar o mercado e de diminuir o crescimento da ~roinddstria açuca

reira do Centro-Sul. 

Do começo do s6culo at6 1930 as caracteristicas •erais da produ

ção açucareira no Brasil foram : a produção crescente visando o 

mercado interno,a estabilidade do crescimento da produção, a 

presença de um mercado onde a oferta é superior à demanda,a 

disputa entre os açdcares brutos e o açdcar cristal, moderniza9ao 

da produção com reor•anização de funções sociais (muitos donos de 

engenhos passam a fornecedores e al•uns a usineiros),dominio do 

capital comercial no setor,estabilidade dos en•enhos e crescimen

to da produção do Centro-Sul, especialmente do estado de Sao 

Paulo em relação ao Nordeste. 

3. Da tentativa de controle do mercado à 2L Guerra Mundial. 

De 1929 a 1932 ocorre uma enorme crise na ~roinddstria açuca

reira no Brasil,com preços baixos e alta produção. Em São Paulo, 

por exemplo,o ndmero de fornecedores de cana em 1929.30.e 31 sobe 
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juntamente com a média de fornecimentos o que denota um grande 

interêsse pelo cultivo da cana por parte dos agricultores em 

geral e com os usineiros paulistas estimulando.Com a crise de 

29,como os proprietários de cafezais não encontram compradores no 

mercado externo,muitos deles voltam-se para o cultivo da cana 

para o mercado interno e isto ag~ava ainda mais- o problema de 

como escoar toda aquela produção.A produção paulista cresce con

tinuamente neste mesmo periodo de cerca de 66.000 toneladas para 

mais de 90.000 .(GRAF.3)Em Igarapava,a produção da usina Junquei

ra (GRAF.4)acompanha a tendência e a produção da safra de 

1930/31,de 5.132 para 6.870 toneladas ;em seguida tem una pequena 

queda para depois,na safra de 1933134,ir para 8.684-. toneladas,ua. 

aum:ento de 69% em 3 anos'. 

Segundo De Carli,a continuar este processo" ... dentro de três ou 

quatro safras,São Paulo não mais importaria açúcar.Teria executa

do a politica de auto abastecimento ... O Nordeste açucareiro não 

teria sobrevivido". 

Para tentar atacar a situação de descontrole da 

Governo Federal ,em 1932, intervém nesta situação 

Comissão de Defesa da Produção Açucareira,a C.O.P.A., 

produção o 

através da 

e em 1933, 

através do órgão que substitui esta última.o Instituto do Açúcar 

e do -Alcool (!.A.A.). 

O !.A.A.criado em 01/06/33,tinha como função" dirigir,fomentar,e 

controlar a produção de açúcar e álcool em todo o pais.Ele passou 

a responder,não apenas pela soma das atribuições dos órgãos que o 

precedera11,11as por muitas outras que lhe foram sendo acrescidas 

com o correr dos anos"(Szmrecsáyi,1979).Interessante é observar 
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na exposição de motivos da criação do órgão,a importancia estra-

t égica do álcool em toda aquela politica. " ... O problema fundamen-

t a l ,que é o de assegurar o equilibrio interno entre as safras 

anuais de cana e o consumo de açúcar,s6 admite solução racional 

mediante a aplicação obrigatória de uma parte da matéria-prima ao 

fabrico do álqool".Propõe-se assim o ' álcool como válvula de 

segurança destinada a diminuir os custos das usinas e também os 

custos de compra dos excessos da produção de açúcar. 

A Associação dos Usineiros de São Paulo resolve,em 1934 ,apoiar 

um controle temporário da produção geral,propondo entre outras 

medidas como limitação da produção,fiscalização das usinas e 

principalmente dos pequenos engenhos,"incontroláveis", que fabri-

cavam açúcar bruto.Percebe-se que os usineiros paulistas preferem 

ter sua produção controlada e obter um consenso nacional entre os 

usineiros e promover esforços no sentido de obter um consenso 

geral para um combate ao açúcar bruto.Isto porque o açúcar bruto, 
. 

na medida em que era fabricado por milhares de pequenos engenhos, 

não era controlado e freqüentemente jogavam no mercado uma 

grande quantidade de açúcar,fato que contribuia para a queda dos 

preços do açúcar em geral.Preferivel isto,a empenhar-se,já naque-

le momento,numa luta contra o açúcar nordestino em São Paulo,com 

graves conseqüências nos preços durante vários anos. 

Na década de 1930,São Paulo ampliava uada vez mais seu cresci-

menta econômico.Apesar de continuar o café a ser um produto 

importante,desde a crise de 1929 se processava uma diversificação 

da agricultura no estado.A indústria paulista expandia-se para a 

conquista de mercados em todo o Brasil, inclusive o Nordeste . 

Daqui para frente o crescimento da economia Paulista ,com maior 
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produtividade, passa a ameaçar o resto das economias regionais. 

Neste sentido o governo federal,para tentar diminuir as gritantes 

diferenças de desenvolvimentos regionais passa a incentivar a 

economia da cana do Nordeste,a principal desta região. No fundo, 

trata-se de mant&r um minimo de desenvolvimento no Nordeste até 

para fazer com que o Nordeste tenha condições de comprar os 

produtos paulistas~ 

Em 1933 é decretada a moratória aos débitos das usinas do Nor

deste que duraria até 1941,impedindo a falência das usinas da 

região. 

As safras brasileiras de 1933/34 ,34/35 ,35/36, 36/37 evoluem de 

una alta no primeiro ano para una estabilização nos 2 anos se

guintes \Na safra de 36/37 o Nordeste tem uma quebra na produ9ão,e 

isto faz com que o Centro-Sul obtenha dos órgãos de controle a 

liberação da cota.A produção do Nordeste,como decorrência da 

seca,cai de 429.300 toneladas para 249.720;em compensação a do 

Centro-Sul sobe de 279.000 para 323.280 toneladas.A usina Jun

queira aproveita a liberação e salta de 12.274 para 16.252 tone

ladas,um aumento de mais de 32% em um só ano,e o estado de São 

Paulo também aumenta a sua produção de 121.920 toneladas para 

134.940,demostrando que ambos têm capacidade para produzir muito 

mais do que a cota lhes permite. 

Em janeiro de 1936,o governo federal cria a lei 178 que pretende 

regular as relações entre os usineiros e os fornecedores de 

cana,estabelecendo basicamente o direito do fornecedor a uma cota 

de fornecimento garantida que a usina teria de comprar do forne

cedor. Estabelecia também a fixação de regras de fornecimento de 

matéria-prima que deveria ser,a partir daquela data, regulada por 
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órgão federal e não mais de acordo com as partes diretamente 

envolvidas na produção. Evidentemente.que da maneira como era 

feita antes,havia una tendência de ocorrerem desvantagens para o 

lado mais fra~o.o fornecedor.De qualquer forma.foi feita uma 

tabela válida para São Paulo.estipulando a quantidade e as condi

ções de fornecimento de cana às usinas. 

Quando o coronel Quito morre em 1938,as fazendas da usina t&m 

suas terras começando em Ituverava,indo para o norte até o rio 

Grande, perfazendo mais de 7500 alqueires ( ou cerca de 17000 

hectares) de terras, bem maior portanto, do que os 700 alqueires 

originais. Mesmo tendo terras, en tese, para aumentar sua produ

ção própria de matéria-prima,o fato é que a usina dependia dos 

fornecedores mais do que as outras,pois sua capacidade industrial 

havia se tornado muito superior à capacidade agricola daquele 

momento. Basta salientar que das maiores usinas do estado de São 

Paulo, entre a safra 36/37 e a 40/41 a produção dos fornecedores 

da usina Junqueira sempre foi mais de 38%, enquanto que para 

outras grandes usinas do estado a participação dos fornecedores 

era bem mais baixa como a da usina Porto Feliz que neste periodo 

oscilou aproximadamente entre 12 e 5% (De Carli, 1942). 

Neste periodo,final dos anos 30 e começo dos 40,a usina Junquei

ra havia passado por una ampliação. Então,foi que começaram a 

surgir em Igarapava os primeiros choques de interêsses entre os 

fornecedores e a usina.questionando a quantia estipulada na tabe

la paulista.e comparando-a com as de outros estados que pagavam 

mais. 

De 1936 até o ano de 1941 as safras superam o limite oficial da 
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cota do estado de Sio Paulo,que era 2.071.439 sacos de 60 kilo~ 

(124.206 toneladas). Assim a prodÜção do estado sobe de 121.966 

toneladas de açúcar para 135.141 na safra de 1941/42.Paralelamen-

te.sobe também a produção de álcool no estado, indicando que a 

quantidade de cana em São Paulo é ainda maior e,se não houvestte a 

limitação oficial (que é nesta época,superada),poderiamos ter uma 

produção ainda maior de açúcar. E· preciso lembrar que- faz·ia- part·e . 

da politicado !.A.A. a transformação de parte dos excessos de· 

açúcar em álcool. 

. 
No caso especifico da usina Junqueira,a produção de açúcar não 

sobe,e até cai relativamente bastante,para 9.181 toneladas;em 

compensaçã~ a de álcool sobe cerca de 35% no periodo. De- qualquer 

maneira deve-se lembrar taabéa que a safra de 41/42 não foi bo• 

para a Junqueira,tendo havido uma queda na produtividade. 

Em 1941,o governo federal baixaria uma nova legislaçã~ afetando 

o setor,pois reformaria a lei 178 (a que instituiu a tabela e as 

cotas de fornecimento) de 1936.E' o Éstatuto da lavoura canaviei-

ra,cujo ante-projeto logo despertou reaç~es no estado de São 

Paulo. 

De imediato, surgiu o problema de se verificar quem seria atin-

gido pela lei(na verdade,na ocas.ião ainda um ante-projeto).Seria 

o colono atingido pela lei de fornecimentos? Os usineiros recla-

naram.Porque se fosse, o colono teria de receber pela cana entre-

gue às balanças da usina de acordo com a tabela. Feitas algumas 

considerações,na ocasião chegou-se à conclusão que como o colono, 

apesar de ter na maioria das usinas algumas características de 

empreiteiro.era pago normalmente pela quantidade de produção 

entregue nas balanças da usina,ele não poderia ser enquadrado na 
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nova lei . Em primeiro lugar,o colono não era proprietário da 

terra nem pagava renda pelo seu uso (en Piracicaba isto ocorria); 

em segundo lugar,nio tinha o risco do empreendimento capitalista, 

em terceiro lugar;não era pago de acordo com as flutuações do 

preço de mercado e, além disto, tinha a assistência técnica;e 

algumas garantias como ,por exemplo, a moradia. Por tudo isto, 

resolveu-se que o colono não seria afetado pela lei, continuando 

a receber tal como antes . Desta forma,somente os proprietários da 

terra e arrendatários, assumindo risco e óbviamente não se enqua

drando na situação do colono,é que seriam considerados fornecedo

res e,portanto, atingidos pela lei que estipulava cotas e tabela. 

(De Carli,1942) 

Quando o decreto-lei foi promulgado,ficou claramente definido o 

papel do colono,baseado naquele principio de que ele,ao contrário 

do fornecedor,não devia ter o risco empresarial. 

Transformado o ante-projeto em lei onde o papel do colono 

aparece definido,ou seja ,que ele não teria cotas,tal como os 

fornecedores e nem seria pago segundo as tabelas de fornecimento, 

como deveria acontecer com os fornecedores proprietários de cana

viais, come9ou-se a discutir aquilo que esta lei trazia embutido,e 

que talvez fosse o principal,que eram suas implicações no rela

cionamento entre as usinas e os fornecedores . 

A principal implicação consistia no fato de a lei retirar parte 

do grande poder que a usina dispunha em suas negociações com seus 

fornecedores de cana.A primeira lei ( lei 178 de janeiro de 1936 , 

e portanto anterior ao Estatuto da Lavoura Canavieira) já tinha 

estabelecido as cotas e a tabela,nas havia problemas na efetiva-
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ção, principalmente no tocante ao controle das cotas. Os fornece

dores ( ~esmo depois da lei 178) continuavam a acusar as usinas de 

manipulação das cotas, reclamando da forma de aplicação pelas 

usi11as.Na verdade.o que havia quanto a isto era que faltavam 

critérios de controle por parte do I.A.A . 

Nesta mesma época,quando o consumo de açúcar de São Paulo não 

cessava de aumentar, iniciaram-se as hostilidades entre o Japão · e 

os Estados Unidos,e logo a seguir veio o alinhamento do Brasil 

aos aliados. Isto coloca o Brasil na guerra , sujeito a ter seus 

navios de transporte atacados,fora o fato que numa guerra a 

mobilização dos recursos significa o uso criterioso dos meios de 

transporte. Cumpre lembrar que o pais, na época, dependia desta 

navegação ,pois não dispunha de boas estradas entre as re•iões. 

Este fato tornou critico o problema de abasteciaento de vários 

pr~dutos,entre os quais o açúc•r em São Paulo que, 

ções de planejamento do I.A.A.,tinha limitações 

própria e importava açúcar do Nordeste. 

pelas imposi

na produção 

A partir dai começa uma campanha dos usineiros paulistas 

aumento de suas cotas de produção. Como já havia os choques 

pelo 

de 

interêsses entre usineiros e fornecedores,a situação geral ficou 

ainda mais confusa,exaltando-se os ânimos.Os usineiros passaram a 

atacar sistemáticamente o I.A.A. pela imprevidência e pelo racio

namento de açúcar em São Paulo . Paralelamente,em Igarapava,fazendo 

coro aos ataques dos usineiros ao I.A.A. ,a Usina Junqueira 

endurece suas relações com seus fornecedores e começa a pagar

lhes usando critérios diferentes daqueles estipulados pelo 

I.A.A.,sem seguir a tabela. 

Como houve resisténcia por parte dos fornecedores e pressões do 
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!.A.A . pelo pagamento.a usina manda arrancar uma balança de pesar 

a cana,bem como também um trecho do ramal ferroviario por onde 

era escoada a produção dos fornecedores.A usina vira centro das 

atenções nacionais,com as entidades de fornecedores do Brasil 

todo enviando protestos para o então presidente Dr. Get~lio 

Vargas.( O Instituto do Açúcar e do Álcool e a Usina Junqueira, 

Brasil Açucareiro,R.J. !.A.A. , 1944)~ 

Somente no fim de 1943,termina o conflito entre os fornecedores 

e a usina Junqueira, comprometendo-se a usina a pagar seus forne

cedores de acordo com a tabela do !.A.A. bem como a aceitação 

pela usina do novo Estatuto da Lavoura Canavieira e das diretri

zes do !.A.A .. (Soares,1977) 

Para a Usina ,se o periodo da 2~ Guerra Mundial foi cheio de 

conflitos com o !.A.A. e os fornecedores,a produção que no 

come~o destes conflitos havia caido de 12.519 toneladas na safra 

40/41 para 9 . 171,no final da guerra.com as liberações nas cotas 

das usinas do estado.nas safras 42/43 e 43/44 tem duas produções 

até então recordes.conseguindo produzir 19.764 e 21.177 toneladas 

respectivamente.fora a produção de álcool.Em 1944 e em 1945,a 

usina tem uma queda na produção,num periodo em que o estado teve 

as boas safras de 184.038 toneladas em 1944 e de 177.571 tonela

das em 1945. 

Has, ainda em 1943, a campanha contra o !.A.A . e seu sistema de 

cotas prosseguia e desta vez nos jornais, tentando-se ganhar a 

opinião ptlblica então afetada pelo racionamento do açúcar em São 

Paulo. 

O !.A.A. pressionado pelos usineiros,pela opinião pdblica e 
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mesmo pela própria incapacidade de produção do Nordeste começa a 

adotar uma politica de descentralização da produção,permitindo a 

instalação de unidades de produção em várias partes do Brasil. 

Mas a cota de São Paulo vai aumentar significativamente,e numa 

proporção bem acima das demais unidades da federação,fora a 

Paraiba e o Espirita Santo (a produção destes estados era peque-

na). 

O !.A.A. que,desde 1942,já vinha liberando as quotas de açúcar, 

continua a faze-lo durante o resto do perlodo da guerra. Assim,na 

safra 1945/46 o estado de São Paulo que já tinha uma cota de 

3.237.241 sacos de 60 kilos (194.234 toneladas) de açúcar, canse-

gue um aumento substancial para a safra seguinte, indo sua cota 

para 5.000.000 sacos (300.000 toneladas).(Coutinho,Nelson Econo-

mia Açucareira Nacional !.A.A 1948 R.J. tabela citada por Soares) 

4.0 pós-guerra e a hegemonia paulista na produção de cana. 

Terminada a Guerra.São Paulo continua sendo sub-abastecida fato 

que contribui para que não se diminuam as pressões a favor de 

liberações de cotas ainda maiores para São Paulo,assim como 

também se mantenham as pressões contra as posições de defesa das 

usinas nordestinas. 

Nessa época,a pressão dos usineiros paulistas para a liberação 

das cotas coincide com uma onda de "néo-liberalismo" no plano 

politico,e com ataques ideológicos(ataques contra a intervenção 

do estado na economia.feitos por aqueles que defendiam o libera-

lismo econômico,como os membros do partido U.D.N.) aos planeja

mentos feitos pelo I.A.A ~/uma conseqüência do momento conjuntural 

foi a retirada,em 1946,dos podêres do Instituto de regular os 
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chamados "contratos-tipos " (do Estatuto da Lavoura Canavieira) dos 

trabalhadores do setor da cana,dando-os aos departamentos esta

duais e às delegacias regionais.Com esta mudança,segundo Gnacca

rini, " a possibilidade de virem a ser os direitos assegurados 

eficientemente aplicados caiu por terra,pois sendo eles ( os 

contratos-tipo dos trabalhadores rurais) una particularidade ao 

ramo açucareiro,a viabilidade de pressões dos órgãos de classe 

dos trabalhadores diretamente sobre o I.A.A. seria maior ,para o 

que bastaria que se organizasse essa fração da classe apenas no 

ramo açucareiro".(Gnaccarini,1972) 

Assim,en 1946/47,a produção de São Paulo (GRAF.5) já alcança 

264.602 toneladas ,pulando para 333.591 toneladas em 47/48. 

Conseguindo superar por várias vezes.ano a ano,sua produção,e 

contando com o enfraquecimento das posições nordestinas e con o 

paralelo crescimento iridustrial geral do estado de São Paulo,as 

usinas paulistas ganham.cada vez nais,a competição pela produti

vidade. 

A safra 1952/53 seria o ~ltimo ano que Pernambuco teria uma 

safra superior à de São Paulo. Assim,já a partir de 1953/54, São 

Paulo, continuando a superar seus próprios recordes de produoão, 

aumenta progressivamente a distància que o separa dos estados 

nordestinos. 

Todo este quadro de superação da produção de açúcar do estado de 

São Paulo se insere.na verdade,num contexto trágico de estagnação 

da economia nordestina e sua capitulação diante de um processo de 

hegemonia da economia paulista em geral sobre a brasileira.Trata

se de um processo desigual e combinado,em que a produtividade 
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paulista e a integração nacional ,se encarregam de destruir ~u 

subjugar as economias regionais. 

Se atentarmos para este processo.veremos que nos anos 30 e 40 a 

politicado I.A.A. foi uma reação ao inevitável,uma tentativa de 

salvar a agroindústria canavieira em particular e a economia 

nordestina em geral,que pouco a pouco vai se esvaindo e suas 

bases sendo subvertidas pelas regras impostas pela realidade,su

cumbindo diante da penetração da indústria paulista,em que produ

tos paulistas,com as crescentes facilidades de comunicação e 

outros,vão penetrando no Hordeste,inviabilizando de vez as possi

bilidades de desenvolvimento da forma como estava sendo realizada 

até então no Nordeste. 

Como disse Francisco de Oliveira,"a burguesia industrial deste 

Nordeste,encontrava-se de braços atados para participar e coman

dár,no que deveria ser seu espaço,~ expansão capitalista . .. a 

burguesia caiu na armadilha do I.A.A. que , se lhe viabilizava 

manter-se,cortava-lhe a expansão ... ".(Oliveira,1977) 

Como decorrência ,primeiro, dos problemas de abastecimento de 

açúcar 

queda 

no Centro-Sul e da seca no Nordeste,com a conseqüente 

na produção e,segundo,da política néo-liberal(no imediato 

pós-guerra),de liberação da economia em reação ao planejamento, 

e particularmente contra o controle exercido pelo I.A.A.,pratica

se uma liberação da produção de açúcar :no Brasil ,do final da 

guerra até o começo dos anos 50.(Gnaccarini,1972) Com isto esti

mulou-se a produção,sem maiores controles. Quanto à questão de 

~amo se encaminhar os passiveis excedentes.a fórmula era seme

lhante às do passado,com os excessos sendo exportados ou trans

formados em álcool. 
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Na safra 52/53,começa a haver desequilibrios entre o consumo e a 

produção,com 288.000 toneladas sem consumo.O governo brasileiro 

então se voltou para a exportação conseguindo exportar 174.000 

toneladas pelo Acordo Internacional do Aç~car(A.I.A.). Kas,assim 

como o Brasil,outros paises também aumentaram a produção e colo

caram o mundo numa crise de super-produção.Com a super-produção,o 

A. I.A. diminuiu as quotas dos paises produtores. Foi então que o 

Brasil,sem condições de escoar a sua produção excedente prefere 

sair do A.I.A. e vender seus estoques. Como os preços do Mercado 

Livre são piores que os do A.I.A., novamente optou-se pela práti

ca de preços abaixo da produção,com o estado assumindo os prejui-

zos. 

Esta situção somente começou a melhorar durante o governo de 

Juscelino Kubitschek,com o aumento do consumo interno causado 

pelo crescimento econômico no Brasil bem como.com as mudanças na 

conjuntura internacional,aumentando as possibilidades de exporta-

ção . Na safra 56/57,o pais produziu 2 . 250.000 toneladas de açú

car, na de 57/58 produziu 2.658.000 ,sendo que da primeira safra 

foram exportados 420 . 000 e da segunda 780.000 toneladas. No ano 

seguinte,haveria o recorde de produção de 2.658.000 toneladas, 

sendo que se conseguiria um acordo com o A.I . A. ,pelo qual teria 

direito a exportar ss2 ~ 000 toneladas e aos preços melhores do que 

o do Mercado Livre . (S~mrecsinyi ,1979) 

A produção do estado de São Paulo neste periodo também foi 

recorde \e em apenas um ano ,da safra 57/58 para a de 58/59,pula 

de 1.074.000 toneladas,o que representava 40,5% do Brasil.para 

1.530.000 toneladas , 47,47. do total da produção brasileira . Isto 
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mostra um grande crescimento da produção paulista e principalmen

te um significativo ~umento da participação relativa do estado 

na produção geral . 

Os anos 50 pa~a a usina Junqueira (GRAF.6),c.omeçaran com um bom 

crescimento e em 1953 e en 1954 produziu 35.400 toneladas por 

ano, justamente quando o estado de São Paulo superou Pernambuco, 

tornando-se o primeiro do pais. 

Já em 1947,a proprietária da usina Dona Sinhá Junqueira, havia 

instituido a Fundação Sinhá Junqueira,entidade para dirigir a 

usina e gerir seus recursos,cujos lucros deveriam ser destinados 

a várias obras de caráter filantrópico ~ Naquela época, " na escri

tura de criação da Fundação ... ,a viúva ao fazer doação do con

junto industrial,usina de açúcar e destilaria, ficou apenas com o 

fornecimento de cana. Após seu falecimento,a Fundação recebeu o 

restante dos bens,constituidos por sete fazendas em Igarapava, 

cinco fazendas em Ribeirão Preto e duas em Colina. " (Gaeta) . 

Dona Sinhá Junqueira veio a falecer no fim de 1954,e suas fazen

das, incluindo as de Igarapava,vieram a fazer parte daquela funda

ção.tendo sido efetuada desde aquela época até os dias atuais 

apenas a venda de uma das fazendas.esta situada em Ribeirão 

Preto.(Gaeta) 

Após as boas safras de 53 e 54,a usina teria uma pequena queda 

seguida de estabilidade,durante dois anos . Nas safras de 57 e 

58,acompanhando uma tendência do estado de São Paulo,conseguiria 

fazer 37.140 toneladas,seguida de outra de 40.140 .Em 1961,a 

produção seria novamente boa,coincidindo com uma conjuntura favo

rável para a cana e a usina produziria 39.000 toneladas . Após 61, 
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a usina entraria numa fase de estabilização da produção ~ tendo 

suas cifras de produção durante o resto da década superado as 

36.000 toneladas em apenas uma vez,em 1965,quando produziu 

43.500.Fazendo um balanço,a década de 60 para a usina aparece 

como tempos de estag.naçã-o e a retomada do crescimento só viria na 

década posterior.a de 1970. 

No começo da década de 60 haveria uma grande mudança no· mercado 

nundial do açdcar com a instalação do governo revolucinário em 

Cuba, e a nacionalização das instalações das usinas e de outras 

enpresas de propriedade americana. Na nesma época,os Estados 

Unidos estabeleceram o boicote econômico àquel& pais e também 

decretaram a redistribui~ão da antiga cota de açúcar cubana no 

mercado preferencial norte-americano para outros paises,entre o& 

quais o. Brasil. 

Com isto o Brasil,no começo dos anos 60,passou a estimular a 

produção de açúcar.superestimando o crescimento do mercado exter-

no.Também o mercado interno foi superestimado,tendo o governo 

fomentado o plantio de cana em desacordo com os critérios de 

programa~ão do I.A.A . / Neste caso,órgãos de financiamento começa

ram a estimular o plantio de cana fora das cotas de produção. O 

l8anco do Brasil,empenhado numa campanha governamental de erradi

cação de "cafeeiros anti-econômicos",passou a estimular o plantio 

de outras culturas,como substituto dos cafezais erradicados , entre 

as quais a cana-de-açúcar,que foi a preferida de muitos; Deve-se 

notar que estes novos canaviais estavam fora do planejamento do 

I.A . A.
1\o resultado foi a super-produção de 1965 (GRAF.7),com uma 

produção de 4,5 milhões de toneladas,com um grande prejuizo 

geral / mas principalmente para quem não tinha cotas de fornecimen-
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to de cana às usinas . E' de se notar que a supe'r-produção de 

açúcar atingiu São Paulo,tendo o estado produzido 2,52 milhões de 

toneladas,o que representava mais da metade da produção nacional 

(55,5~).A própria usina Junqueira,como já vimos,também aumentou 

sua produção (GRAF . 8) neste periodo,sendo portanto atingido pela 

crise de super-produção. 

Com a crise , o estado produziria bem menos no ano seguinte, 

variando sua produção entre 1,80 a 1,86 milhões de toneladas no 

resto da década.Nos outros estados do Brasil também aconteceu 

algo semP-lhante, e todo o Brasil de 66 a 69 teve uma produção que 

oscilou de 4,08 a 4,32 milhões de toneladas,sendo de se ressaltar 

o aumento das vendas para o exterior,com exportações da ordem de 

1,08 milhões por ano,em 1988 e em 1969 . 

No começo da década de 70,segundo Szmrecsányi , havia uma conjun

tura de preços favoráveis ao açúcar e a boa "evolução tornou-se 

possível graças à coincidência entre o aumento da demanda e dos 

preços do açúcar no mercado internacional e a existência de 

capacidade ociosa na agroindústria canavieira do Brasil".Na safra 

69/70 o Brasil produziu 4,32 milhões de toneladas ,e na de 74/75 

já produzia 6,72 milhões,sendo exportados cerca de 2,28 milhões 

I .A . A., 1974). 

5. O momento atual,o álcool e a expansão da cana. 

O final dos anos 60 e primeira metade dos 70 foram os tempos do 

"milagre econômico",do crescimento econômico com altas taxas,da 

concentração de capitais,das fusões oligopolistas,particularmente 

do setor financeiro e contando com um governo extremamente cen

tralizador e · autoritário.Tudo isto fazia parte de um modelo de 
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de~envolvimento econômico concentracionista e d~ int&rnacionali

zação da economia nacional.Na segunda metade da década de 70 o 

modelo começaria a fracassar. 

Em 1973 o Brasil que pa~av~ US$ 3 por barril de petróleo,em 1974 

passa a pagar US$ 12 e não passado muito,a partir de 79,muito 

mais,cerca de US$ 30 por barril.Depois,a inflação recomeça aumen

tar,e o governo para tentar manter um padrão de desenvolvimento, 

opta pelo endividamento do pais,numa época em que as taxas juros 

internacionais estavam baixas.O Brasil,que pagava pela conta

petróleo US$ 469 milhões, em 72 ,passa a pagar US$ 2.840 milhões. 

(Hello e Fonseca,1981) ( ver nota 1,pág 60 ) 

Para tentar combater esta situação pelo lado do déficit da 

balança comercial,o governo resolve instituir o Programa Nacional 

do Alcool.Este programa tinha como finalidade a criação de um 

programa de fonte de energia alternativa 

derivados de petróleo.Para isto dever-se-ia 

para substituir os 

mobilizar recursos 

disponíveis ou então ociosos,como terra.trabalho e máquinas. 

Interessante ressaltar que o programa na verdade previa alguns 

aspectos que, no meio do caminho,foram sendo esquecidos. Por 

exemplo,previa-se o desenvolvimento da cultura da mandioca e sua 

utilização para fabricação do álcool e outras coisas como "redu

zir as disparidades individuais de renda " através da utilização 

nestas culturas de grande quantidade de mão-de-obra".(Szmrecsá

nyi,1979) 

O progr~ma governamental de substituição de derivados de petró

leo envolvia.não só substituir a gasolina pelo álcool,como também 

substituir o óleo diesel por óleos vegetais,como o dendê, o 
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desenvolvimento e implantação de pesquisas em geral e de culturas 

que possibilitassem tal mudança. 

O que aconteceu posteriormente foi que a única parte efetivamen

te posta em pratica e que corresponde parcialmente(pois a cultura 

escolhida seria a mandioca) ao programa desenvolvido foi aquela 

que visava substituir a gasolina pelo ãlcool de cana-de-açúcar. 

Isto ocorreu por várias razões. Entre elas pode-se destacar a 

ociosidade do setor de cana, o maior conhecimento das práticas 

culturais desta planta,a existência no Brasil de um parque indús

trial alcooleiro baseado também na cana com tecnologia já desen

volvida, e a formação de um poderoso lobby por parte dos usineiros 

para pressionar a favor da solução com base na cana-de-açúcar. 

Con a implantação do Programa Nacional do Alcool,a cultura da 

cana no Brasil sofreu uma grande expansão,acarretando uma série 

de dúvidas.Mas não foi somente isto,uma vez que ''cada decisão 

sobre investimentos públicos ... envolve,alén de aspectos alocati

vos e efeitos sobre determinados indicadores econômicos(inflação, 

balança comercial,etc ... )aspectos distributivos,através de seus 

efeitos na renda real das diversas categorias econômicas, isto é, 

produtores, assalariados, e outras. Assim, a distribuição de 

renda é afetada como resultado dos efeitos de programas governa

mentais nos mercados de produtos e de fatores"'.(Melo e Fonseca, 

1981) 

Com a expansão do cultivo da cana,discutiu-se muito a respeito 

dos seus impactos nos preços das terras,sobre a concorrência 

exercida pela cana às culturas de alimentos,bem como sobre os 

impactos exercidos no mercado de trabalho,particularmente no 

aumento do número de trabalhadores conhecidos como bóias-frias. 
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De qualquer forma,pela primeira vez desde a criação do I.A.A., 

efetivou-se uma politica de substituição de combustivel,no caso, 

gasolina por álcool hidratado,diferente daquela empreendida nas 

décadas de 30 e 40.Naquela época,as políticas de implementação 

sempre esbarraram em várias dificuldades. Primeiro,no fato de que 

a conjuntura em que se tentava implantar tais pro~amas sofria 

mudanças bruscas e logo as dificuldades de obtenção do combusti-

vel baseado no petróleo diminuiam. Segundo, as condições reque-

ridas para sua implementação,principalmente pelo fato de não se 

dispôr de um parque industrial capaz de dar prosseguimento à 

politica (o fato de se depender de vários produtos e máquinas,por 

exemplo,na 2~ guerra mundial,faltava o benzol,que era importado e 

usado na fabricação do álcool anidro). E terceiro,pelo fato de 

que,na maioria das vezes,a própria politica de substituição.na 

verdade se constituía, em boa parte, num apêndice da politica do 

I.A.A. de combate às crises ciclicas de super-produção de açúcar. 

Passado o mo~ento das dificuldades destas crises,diminuia o empe-

nho dos órgãos governamentais para implementação do projeto. 

Isto tudo,além do fato de que até o começo dos anos 50,o Brasil 

importava os próprios derivados de petróleo, incluindo ai a gaso-

lina fato que,certamente,encarecia sua compra pelo pais.Com a 

implantação de refinarias de petróleo no pais na década de 50 

esta situação seria mudada. (Szmrecsányi,1979) 

As mudanças que se sucederam no setor do açúcar e álcool após 75 
·• 

foram grandes,a começar pelo grande incremento da área colhida de 

cana entre 1975 e 1980,que no Brasil foi de 37% e em São Paulo de 

70%. 
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No periodo de 1975 até 1985 (GRAF.9 . e 10),enquanto a produção 

brasileira de açúcar aumenta em 32% , e de São Paulo,no periodo de 

75 a 85 foi de 19~ (43% se compararmo~ 75 com 84,quando houve uma 

safra melhor) .Enquanto isto,a produção de álcool de 1983 no 

Brasil(GRAF.11 e 12) foi igual a 7.864 milhões de litros,14 vezes 

a produção de 75 e a de São Paulo de 5 . 391 milhões de litros, 

quase 15 vezes mais.Em São Paulo,de 83 a 86,a produção subiria 

ainda mais,para 6.190 milhões de litros.um aumento de 14% em 

relação a 83. 

Estes dados indicam que,a nivel do pais,a expansão do setor se 

fez principalmente baseada na expansão da produção do álcool, 

embora tenha ha~ido também um crescimento do a9úcar,mas de pro

porções imcomparávelmente menores do que o verificado na produção 

do álcool. 

Na usina Junqueira,que havia recomeçado a crescer no começo da 

década de 70 ,o periodo de 1975 a 1986 ,foram anos em que o 

impacto da nova politicado Pró-Alcool(GRAF.13 e 14) representou 

a possibilidade de garantir uma nova fase de crescimento,em 

contraposição aos anos 60,anos de estagnação . A usina,talvez por 

não ser uma empresa privada comum,e ser uma Fundação,encontrou 

dificuldades em se adaptar ao periodo pós Estatuto do trabalhador 

rural,coisa que nas outras propriedades e usinas se processou 

mais rapidamente · e a bom têrmo para elas.Seja como for.as coisas 

começam a mudar a partir do Pró-Alcool.Iniciando o balanço trie

nal de sua administração do periodo 1974-1976,o então presidente 

da fundação proprietária da usina anuncia uma nova etapa de 

crescimento.Diz ele" . .. No confronto frio dos números ... que esta 

fundação ,no hibridismo de sua natureza,pois que é ao mesmo tempo 
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empresa e organização assistencial a despeito dos múltiplos e 

naturais problemas decorrentes desse fato e de outros inerentes à 

própria vida empresarial,está reconquistando ,no contexto sócio

econômico do pais,o lugar privilegiado de que já foi detentora em 

tempos passados.A estagnação está definitivamente vencida." 

A partir de 1975,a usina Junqueira· intensifica uma nova etapa 

de crescimento e modernização .A produção de açúcar da usina 

(GRAF.15) neste periodo sofre altos e baixos.A produção de açúcar 

de 1975 era de 45. 286 toneladas .• passando para 36. 946 e para 

33.262 ,sendo que nos anos 82 e 83 ocorreram boas safras, 

produzindo-se neste último ano 50.000 toneladas. Em compensação, 

a produção de álcool,como seria de se esperar,sofreu um incremen

to de· cerca de 10 vezes no período 75-80,atingindo 45,827 milhões 

de litros.Já no período de 80 a 86,haveria um incremento não 

desprezível de 54%, tendo o pico da produção de álcool se v~rifi

cado no ano de 85, qu~ndo se produziram 90,842 milhões de litros 

de álcool. 

Nota 1 :no mês de agosto de 88 o preço oscilou entre 14 .e .:. 16 

dólares o barril e em setembro tinha tendência de queda. Em 

13/9/88 estava a 12,75 US$. FOLHA DE S.PAULO 14/9/88. 
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Cap i.tu lo 3 A produção . 

1 . A cana e seu ambiente. 

Para entendermos a agroindústria da cana é necessário fazermos 

algumas considerações sobre certas características naturais,bem 

como certas condições ambientais da planta,imprescindiveis ao seu 

bom desenvolvimento.Isto se deve ao fato óbvio que o p.ro&E"esso da 

tecnologia e da ciência não permite que o cultivo da cana se faça 

"livre"das influências da natureza e seja,economicamente viável, 

como na indústria. 

A planta se compõe básicamente de duas partes:uma subterrânea, 

formada pelos rizonas e pelas raizes e outra aérea constituída 

pelo colmo,pelas folhas e pela~ flores.As raizes sã-0 . do tipo 

fasciculado(en pequenos feixes)e podea cheg~~ a 4 metros de 

profundidade.Os rizomas assemelham-se a colmos subterr~neos,com 

entre-nó e gêmas,porém,com entre-nó reduzido.E' da brotação da 

gêma do rizoma que brotam novos colmos responsáveis pela formação 

da touceira,logo após o corte. 

O colmo,a parte da cana-de-açúcar que apresenta valor econômico, 

é geralmente cilindrice e formado por duas partes:nó e entre

nó. No nó encontramos a gêma,a" cicatriz foliar"(onde saem as 

folhas)e a"zona radicular"(situada entre o"anel de crescimento"e 

a"cicatriz foliar").As folhas são responsáveis pela respiração, 

transpiração e elaboração.dos"aminoácidos"e açúcares.A flor da 

cana é hermafrodita e lá se encontra o ovário da planta. 

Vários fatores influenciam o crescimento e a maturação da plan

ta: o clima,o solo, a variedade da cana, além das técnicas de plan

tio e dos tratos culturais. 
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Na atualidade,a cana é cultivada em todas as regiões tropicais e 

sub-tropicais.A cana exige,para um bom desenvolvimento,uma tempe

ratura média anual superior a 20 QC e precipitações pluviométri

cas de 1.200 mm. ao ano,no minimo.Durante seu ciclo vegetativo, 

necessita de um periodo quente e úmido para se desenvolver e de 

um outro mais frio e seco para maturar.Nos p.eriodos em . que a 

temperatura estiver abaixo de 12 QC ,ou então sob seca prolonga

da,a cana tem o seu desenvolvimento paralizado. 

Num clima tropical muito úmido ou então num clima equatorial, 

onde não há um per!odo frio, nem um periodo de seca,a cana se 

desenvolve,cresce,mas não tem uma boa maturação.Tal fato foi 

observado numa usina da AmazOnia,onde ocorrem de mane-ira ge~al 

altas temperaturas, indicas pluviométricos elevados e baixa anpli

tude térmica entre as estações do ano. 

Segundo um técnico que trabalhou na usina"Abraham Lincoln",no 

estado do Pará,que por vários problemas acabou fechando,sendo 

recentemente reaberta,um dos problemas lá enfrentados foi o 

climático.Segundo o técnico,a cana crescia,"ficava enorme",mas 

tinha pouca sacarose,o que acarretava perdas na produtividade 

geral. 

Fenômenos atmosféricos,como a geada,podem afetar profundamente 

uma plantação de cana e de outras culturas,principalmente nas 

baixadas do estado de São Paulo e nos estados do sul do Brasil.Em 

1981,houve uma grande geada em toda a porção centro-sul do Brasil 

que chegou a afetar a região de Ribeirão Preto(apesar de estar no 

norte do estado de São Paulo),próximo à cidade de Igarapava. Esta 

geada afetou 309,5 mil hectares dos 515,6 mil hectares de cana 
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plantados na área na ocasião (jornal O Estado de São Paulo 

25/7/81),provocando portanto grandes perdas.O café sentiu ainda 

mais,e vários cafeicultores da região aproveitaram o ocorrido e 

acabaram plantando cana no lugar do cafezal queimado pela geada. 

Para a indústria o que importa é o teor de sacarose que passa a 

ser concentrada cada vez mais durante a sua fase de maturação, 

pois quanto mais sacarose tiver a cana maior poderá ser a produ

ção de açúcar ou álcool. 

Assim,a cana, sob condição de alta umidade no solo e alta tempe

ratura atmosférica,tem o seu crescimento intensificado,enquanto 

em condições contrárias,ou seja,de seca e frio ,aumenta a concen

tração de sacarose e,conseqüentemente,o "teor de açúcares reduto

res"(glucose e frutose que não se prestam à industrialização) 

diminui. 

O solo é outro elemento importante para se obter uma boa safra. 

Ele é o meio de fixação e crescimento da planta,e necessita ter 

uma boa aeração em geral. 

Embora a cana seja relativamente exigente e prefira os solos 

argilosos com boa fertilidade e capacidade de retenção de água, 

ela tem se adaptado muito bem aos solos arenosos.E' uma planta 

também exigente em água,mas não suporta os solos de áreas alaga

diças, sendo necessário então fazer uma boa drenagem. 

As várias propriedades do solo são importantes principalmente no 

que tange à maturação da planta.Assim,em solos porosos e secos a 

maturação 

úmidos.Em 

da planta é mais rápida do que em solos 

terrenos altos e em baixadas a situação 

compactos e 

se repete.O 
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solo pode s~r modifica.do em suas p~opriedades quimicas por meio 

da adubação,podendo provocar um retardamento de maturação por 

aumentar o crescimento.O mesmo efeito pode ser ocasionado por 

solos ricos em matéria orgânica,provenientes de derrubadas.A cana 

é uma planta que se desenvolve- em solos neutros-,por isto é 

necessário, no caso de solos ácidos,fazerem-se correções do pH 

antes do plantio para que se des~nvolva bem. 

Um fator de importância para a produção de cana-de-açúcar é a 

busca não só do aumento das possibilidades de plantio em áreas 

antes"improdutivas",mas também de um aumento de produtividade,ou 

seja,aumento da produção numa mesma área plantada,no decorrer do 

tempo . Para que i&to seja pos&ivel,pode-se no monento u&ar de t~ês 

opções:A primeira é modificar o solo,modificando suas. caracteris 

tiqas· originais, adaptando o solo às condições- da p.lanta; a segunda 

é fazer o inverso,ou seja,adaptar a planta ao solo,modificando 

suas caracteristicas originais em laboratórios,através de cruza

mentos e de melhorias genéticas;e a terceira é fazer ambas as 

coisas,ou seja,adaptar o solo à planta e a planta ao solo. 

Nos últimos tempos ,têm-se operado consideráveis progressos no 

tocante à produtividade,particularmente com a introdução de novas 

variedades de cana adaptadas ,cada vez mais,aos diferentes tipos 

de solo. 

Estas novas variedades,mais produtivas.estão sendo pesquisadas 

por instituições como o I.A.C.(Instituto Agronômico de Campinas), 

e a Estação Experimental de Campos,bem como por orgãos de pesqui

sa relacionados às- usinas. 

As variedades de cana na "prática" podem ser:as precoces,as 
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média~ e as tardias . No caso do cultivo no Centro-sul do Brasil,a 

primeira variedade atinge um teor de sacarose ótimo para indus

trialização no inicio da . safra,isto é,em maio-junho;a segunda 

variedade atinge no meio da safra,ou seja,em julho-agosto;e a 

terceira.a tardia .no final da safra, em setembro-novembro. Convé 

lembrar que existe uma gama muito grande de variedades precoces 

(como a I.A . C.48/65,a NA 58/79 etc ... ),de variedades médias(como 

a I.A.C.51/205,a I.A.C.64/257 etc ... ), e de tardias (como a CB 

3822,a CB 4069 etc ... ). 

A existência das variedades significa entre outras coisas a 

possibilidade da extensão do periodo de plantio e assim de utili

zação mais intensiva das máquinas da fábrica e,por conseguinte.um 

aumento da produtividade e da produção.Como as variedades de cana 

atingem o pico de concentração de sacarose em diferentes épocas 

do ano.pode-se organizar um plano de plantio que possibilite o 

processamento da matéria-prima com um bom teor de sacarose no 

decorrer da safra. 

O "periodo útil de industrialização",PUI,foi determinado para 

uma faixa de teores de sacarose na cana,compreendidos entre 13 a 

lSX.O PUI da variedade precoce é de mais de 150 dias; durante 

este tempo ela· deve ter um teor de sacarose de 13 a 16% e pode 

ser cortada e enviada para a usina.para posterior industrializa

ção . O PUI da variedade média é de 120 a 150 dias. e o PUI da 

tardia é de 70 a 100 dias. 

Estudos baseados em"curvas de maturação"das variedades indicam 

que as variedades tardia.de PUI curto,cos tumam ter um teor de 

sacarose.no final da safra.abaixo mesmo das precoces,de PUI 

l ongo.Isto explica uma tendência verificada atualmente.de se 
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p l antar somente as variedades precoces e médias,sendo em maior 

proporção as primeiras.Convém lembrar que,apesar de as "curvas de 

maturação" indicarem as épocas prováveis de corte ,isto não 

significa que não possam ocorrer,freqUentemente , cortes um pouco 

antes ou um pouco depois,ou ainda,cortes fora da época,precipita

dos por uma queimada acidental,para não se ter prejuizo total. 

Se a cana enquanto planta,tem estas caracteristicas que foram 

levantadas,sob outro aspecto,o da tecnologia de produção,ela é 

constituída de fibra e caldo.Uma fibra que pode ser mais ou menos 

resistente,ou um caldo com maior ou menor concentração,com certas 

propriedades químicas e fisicas,podem modificar as reações,faci

litando ou dificultando as operações de fabricação do açúcar e do 

álcool. 

2.As praga~ · e as moléstias da cana. 

As plantações de cana são muito sensiveis aos ataques de pragas 

e às moléstias.São inúmeras as pragas e as moléstias que , como 

resultado de sua propagação e atividade na planta,podem acarretar 

uma queda no teor de sacarose e,por conseguinte,uma perda subs

tancial do rendimento no processo final. 

As principais pragas que causam prejuizo à cultura da cana sãb:a 

Broca da cana,o Cupim,o Pulgão da cana, o Elasmo ou Broca menor do 

colmo.E as principais moléstias são:o Mosaico,o Raquitismo,a 

Escaldadura e o Carvão da Cana. 

Das pragas e moléstias da cana,a que tem se revelado mais preju

dicial é a Broca.Desde há muito tempo ela infesta os canaviais 

paulistas e brasileiros.Em 1962/1963 em algumas regiões canaviei-
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ras do estado de Sã~ Paulo,como Piracicaba,Santa Bárbara e 

Araras, os prejuizos foram consideriveis,chegando a atingir ni

veis de 15 a 28,8% de intensidade de infestação.Isto acarretou 

uma perda de 4,8% em média no peso da cana e de 4,1% no açúcar 

provável no fim do processo de fabricação,o que significou perda 

de 1.000.000 de toneladas de açúcar.Mesmo nas fazendas da usina 

Junqueira a incidência- desta praga foi considerável em· 198-4 ., a 

ponto de justificar todo um programa de combate.O combate à Broca 

pode ser efetuado tanto através de inseticidas como pelo controle 

biológico. 

No Brasil não é comum o uso de inseticidas para o combate à 

Broca ( nos E.U.A. · usam-se produtos como o Riania e o Criolite) 

dada a grande extensão dos canaviais e o custo dos produtos.O 

meio mais use.do aqui é o controle biológico através· da introdução 

de "dipteros!' (moscas)em- canaviais infectados. Estes "dipteros" 

são parasitas, inimigos da Broca e dela se alimentam, impedindo 

que a praga se prolifere a ponto de causar sérios prejuizos ao 

canavial.Neste caso, 

população da praga. 

o objetivo a ser alcançado é o controle da 

Há nas terras da usina Junqueira uma pequena estação de pesqui

sa, onde se controla o viveiro(para a multiplicação de mudas)e se 

efetuam experiências com variedades de cana e pesquisa relativas 

ao combate às pragas . e moléstias . Em 1984 um técnico que lá traba

lhava disse que a Broca estava começando a dar prejuizos,e que 

seria urgente fazerem-se investimentos no projeto de controle 

biológico da Broca através da introdução de uma mosquinha,a 

apanteles(micro-himenópteros para~itas ) . 

Uma praga muito comum em canaviais em geral e nas fazendas de 
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Igarapava é o Cupim.Neste caso a prática mais usada de combate é 

aplicar inseticidas.Durante os trabalhos de incorporação dos 

cerrados das fazendas da usina Junqueira,tomaram-se as devidas 

precauções no tocante a esta praga (usaram-se os herbicidas 

Aldrin e Heptacloro). 

Uma praga que é de muita importancia econômica para a cultura é 

o Pulgão da cana.O Pulgão é o responsável pela transmissão de um 

virus chamado Mosaico da cana.O Mosaico,no passado,foi responsá

vel pela eliminação total de muitas variedades de cana. 

Ele se dissemina pelo uso de mudas doentes e, secundariamente, é 

levado de touceira en touceira pelo Pulgão do Milho.O efe.ito 

bás-ico é= a degeneresa&ncia d-a planta,seguida de sua morte e p,or 

conseg.uinte a quebr.a da safra. Para se controlar o Mosa.ico é . 

costume plantar-se apenas cana de variedad_e.s resistentes e de 

procedência conhecida ou de viveiros controlados,além de se ar

rancarem as touceiras doentes. 

O Elasmo ou Broca Menor do Colmo é uma praga que ocasiona danos 

semelhantes à Broca da Cana.E' uma lagarta que se desenvolve na 

cana(quando adulta se torna mariposa),danificando os canaviais de 

brotação nova,como a cana-planta ou a cana-soca.Da parte injuria

da do broto para cima começa a ama-re·lar e, pas9'8.dos alguns d ias-, 

esta parte morre,ficando somente - aquela abaixo da "galeria"aberta 

pelo Elasmo,fazendo com que o canavial se desenvolva desigualmen

te.Normalmente,esta praga é combatida com eficácia, usando-se 

produtos quimicos(como o DDT ou o Canfeno Clorado). 

Outra doença da cana de importância econômica é o raquitismo ou 

enfezamento das soqueiras.Trata-se de uma moléstia em que a 
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planta tem seu desenvolvimento retardado por causa da obstrução 

dos vasos condutores da seiva. Não apresenta muitos sintomas 

externos e por isto acabou tornando-se de dificil controle. 

Experiências feitas no Instituto Biológico de São Paulo revelaram 

que uma planta afetada pela doença produz 40% menos que uma 

sadia. 

Atualmente,nas grandes fazendas costuma-se fazer nos viveiros, 

para multiplicação,o tratamento individual das"gemas"ou dos 

" toletes " em água quente (a SOç_C durante 2 horas). 

O principal transmissor do raquitismo é o facão infectado com o 

virus. Esta é · a razã:o pela- qual atua·lmente na.a g-randes usinas-, e na 

Junque·ira em p_articular, o plantio é feito com facões~ desinfecta 

dos. 

Já a Escaldadura é una doença causada por bactéria.Ela se loca

liza nos vasos lenhosos da planta,acabando por obstruir o " siste

ma condutor da seiva bruta" . Nas folhas da planta atacada, vão 

aparecendo estrias brancas , que por sua vez vão se alargando . Com o 

passar do tempo, as folhas vão finalmente secando da ponta para o 

caule e a planta acaba morrendo.Trata-se de mais uma doença 

transmitida principalmente por facões infectados.O controle se 

f az també~ co~ a de~infecção dos facões e eliminando as touceiras 

doentes. 

O Carvão da Cana também é outra doença que costuma afetar os 

canaviais do astado de São Paulo.Trata-se de uma moléstia muito 

freqüente nas variedades que,por questões climáticas,são planta

das no Brasil.Para o controle da doença,são adotadas medidas 

p r even t iva s . Entre elas destacam-se o uso de variedades resisten-
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tes de boa procedência e eliminação das touceiras infectadas. 

Existem outras pragas e moléstias que atacam a cana.Não costumam 

porém ser importantes do ponto de vista da produção como aquelas 

j á ap.ontadas,que são as- mais freqüentes e causadoras de maiores 

prejuizos no estado de São Paulo. 

3. A usina no meio do canavial. 

A agroindústria de cana-de-açúcar,assim como outras agroindús

trias, localiza-se na área rural,ao contrário da maioria das 

indústrias que geralmente se localizam na área urbana. 

Este fato é indicador das limitações impoS<ta~ pela- natureza. à · 

agroindústria em gsr~l.No a±ual estágio de desenvol~imento. das 

fo_rças produtivas, exii.stem condicionantes técnicas que fazem. com 

que as indústrias de açúcar e álcool necessitem localizar-se 

próximas às fontes de matéria-prima.Isto se deve principalmente a 

três razões.Primeiramente,a produção de açúcar e álcool precisa 

ficar próxima do local de produção de matéria-prima para garantia 

mesma do fornecimento de cana . Em segundo lugar,são grandes os 

custos envolvidos no transporte da matéria-prima do local de 

corte até a unidade fabril . E em terceiro,a cana.uma vez cortada, 

começa a perder rapidamente seu teor de sacarose e quanto menos 

sacarose tiver menos açúcar poderá ser dela extraido. 

Ter uma garantia de fornecimento de cana é primordial para se 

obter uma continuidade da produção ao longo da safra e conseguir 

o máximo de rendimento possivel dos meios de produção. Normalmen

te,as fazendas de propriedade das usinas costumam produzir cerca 

da metade das suas necessidades,sendo a outra metade suprida por 
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fornecedores.No caso da usina Junqueira,estes fornecedores cor

respondem em sua grande maioria a pequenos e médios proprietá

rios. Aliás, existe toda uma legislação federal de fornecimento de 

cana,visando garantir que as usinas não venham a se auto-abaste

cer.As razões desta legislação são de natureza politica e têm 

origem no periodo do governo de Getúlio Vargas. 

O transporte da cana até a usina,representa o deslocamento de 

uma carga cujo volume é grande em relação ao valor,pois trata-se 

de matéria-prima sem maiores beneficiamentos. Na área de Igarapa

va o transporte de cana seria viável numa distância de cerca de 

até 40km em média.A partir dai o custo de transporte inviabiliza

ria a produção, isto ea estr~das asfaltadas.No caso da usina 

Junqueira,~ cana vea principalmente do próprio municip.io e de 

localidades bem mais próxi111as da que os 40km citados,mas às vezes 

há exceções,cono un fornecedor(en 1985) da usina Junqueira cuja 

fazenda está localizada na cidade de Kiguelópolis,um pouco mais 

longe. 

Outra condicionante na localização é referente às caracteristi

cas químicas da cana.Quanto maior for o teor de sacarose presente 

na matéria-prima maior poderá ser o rendimento em açúcar e álcool 

no fim do processo.A partir do momento em que se pratica a queima 

do canavial,preparando o corte ,imediatamente co eça a se proces

sar uma queda progressiva no teor de sacarose da planta.Então,se 

a matéria-prima viesse de muito longe e o tempo decorrido entre o 

corte e o começo da sua industrialização fosse muito grande, 

superior a 48horas,o teor de sacarose tenderia a baixar a ponto 

de inviabilizar a produção por deficiência de sacarose na 

matéria-prima,o que determinaria uma baixa na produtividade em 
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relação s potencialidades àa p-anta. 

A ém destes fatores de o rdem têcnica que determinam que a agro

industria se localize na área rural.outros fator es influenciam a 

sua localização em geral.A presença ou não de mão-de-obra para a 

produção.a proximidade de um rio ou a facilidade de captação de 

agua e uma relativa proximidade aos centros consumidores também 

são importantes. 

Todos estes fatores.dentro de uma estrutura de produção.acabam 

por determinar certa configuração espacial da agroindôstria cana

vieira. 

O complexo agroindustrial de cana da usina Junquei ra é co posto 

de una unidad& fabril de açõcar e,ligada a esta,uaa destilaria 

anexa da álcool.No fundo da unidade fabril passa o rio Grande.o 

mesmo que separa o estado de São Paulo de Kinas Gerais.E é deste 

rio que se bombeia ~gua para suprir as necessidades da usina 

(principalmente para a extração de sacarose e para as caldeiras, 

que são muito grandes).Próximo da usina ficam os escritórios 

centrais e um conjunto residencial para trabalhadores da usina.Em 

volta deste conjunto f ioam os canaviais,vários kilômetros de 

plantações da própria usina e,mais distantes,em geral.as planta

ções de cana dos fornecedores. 

3 . 1 o sitio da usina:reflexo da produção. 

O complexo agroindustrial de Igarapava da usina Junqueira é 

co posto por sete fazendas interligadas e continuas numa área de 

7.065 alqueires incluindo a área onde está a indústria .A indús

tria, por sua vez.está ao lado de uma pequena área urbanizada,a 

vila de Coronel Quito,(nome do fundador da usina)que contava em 
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1981 com cerca de 1800 habitantes.A vila e a usina estão à beira 

do rio Grande,na parte norte do complexo. As fazendas estão 

dispostas uma após outra ao longo da estrada de rodagem que liga 

Igarapava à Ituverava . Como a usina,a vila de Coronel Quito é de 

propriedade da fundação Sinhá Junqueira e seus moradores são 

trabalhadores da usina. 

Toda a área abrange terras dos municípios de Igarapava,Araminas 

e Ituverava.Embora apresente algumas manchas de solo de melhor 

qualidade no norte,ocupadas desde a década de 1910,a maior parte 

do solo era,até 1974 ,de baixa fertilidade,predominando os cerra

dos .Este fato motivou todo um trabalho visando a melhoria destas 

terras a partir de 1975,e está relacionado principalmente a dois 

fatores: o primeiro foi a existência de uma conjuntura nacional 

de favorecimento da cana como fonte de energia alternativa. O 

segundo foi o avanço das pesquisas no cerrado brasileiro,começan

do a viabilizar estas áreas para a prática da agricultura. 

Assim,como aconteceu na mesma época em outras partes do Brasil,a 

partir de 1975,iniciou-se um processo de incorporação daquelas 

terras de cerrado: o que permitiu uma grande expansão,no caso 

particular do cultivo da cana,fazendo com que se pudesse aumentar 

a produção de açúcar e álcool da usina e atender à demanda 

criada.Em 1974, a área de cultivo de cana de açúcar, que era de 

5.927 hectares,passou para 10 . 829 hectares em 1981 e para 12.000 

hectares em 1983.Houve,portanto,um aumento de 102% para o período 

de 74/83,sendo que em 198~ as terras cultivadas com cana repre

sentavam cerca de 70r. do total da área de todo o complexo de 

Igarapava da usina Junqueira.O cerrado,que ou era improdutivo ou 

entao servia como pastagem para o rebanho bovino , cedeu lugar à 
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cana. Da mesma forma que as terras da usina,o municlpio de Igara-

' pava e adjacências foram cedendo mais lugar a cana. 

Toda esta região que tinha uma economia baseada na cana,mas 

t ambém na pecuária leiteira ~de corte,e algumas puucas culturas 

de café,arroz,e milho.transformou-se ante o avanço das plantaçõ~s 

de cana. A prôpria usina, que tinha um plantel con&iderável de 

gado,passa a vendê-lo ou transferi-lo para outras fazendas de sua 

propriedade fora do complexo de Igarapava. Operou-se,desta forma, 

uma transformação diferenciada nesta região;aqui a expansão da 

cana de açúcar se fez não às custas da produção de alimentos como 

em outras regiões mas,principalmente,ocupando o cerrado e deslo-

cando a pecuária. 

4 A produção 

4.1 O plantio e o trato. 

Na região Centro-Sul do Brasil a cana de açúcar pode ser planta-

da em duas épocas diferentes: de janeiro a março e de setembro a 

outubro.No primeiro caso obtém-se a cana-de -ano-e-meio,uma vez 

que será colhida a partir de junho do ano seguinte, com aproxima-

damente dezoito meses ou um pouco mais . No segundo caso tem-se a 

cana-de-ano,pois será cortada na mesma época do ano seguinte,com 

doze meses . De qualquer forma,a preferida costuma s.er a cana-de-

ano-e-meio . As razões desta escolha,de ordem técnica,são as 

seguintes: 

a) o rendimento industrial da cana-de-ano é inferior ,pelo menos 

em 15% ao da cana-de-ano-e-meio; 

b ) como seu periodo de crescimento vegetativo é menor,a cana-

de-ano se desenvolve menos; 
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diças.Como exemplo desta, temos QS t&rrenoS<-p&Ttencente~ à usina 

Junqueira,situados entre o rio Grande e a estrada que liga a 

usina à rodovia Igarapava-Uberaba.Estes terrenos,apesar de esta

rem bem próximos da indústria,acabaram não sendo utilizados para 

plantio,observando-se ai apenas uma pequena olaria e umas poucas 

casas. 

Se a área estiver sendo cultivada pela primeira vez,então deve 

se proceder à limpeza e remoção dos tocas.Este trabalho costuma 

ser feito usando-se corrente puxada por dois tratores,seguido da 

destaca e queima da sobra destes tacos. Estas duas últimas opera

ções costumam ser manuais e,normalmente,empregam trabalhadores na 

época da entre-safra.O fato de haver uma destaca seguida de 

queima, revela a importância dada ao maior aprovei tam.ento possive-1 

da área e de se dcrtá-la de condições de mecaniza9ão. 

A opera9ão de destaca e de queima dos restos dos tocas e raizes 

é realizada normalmente quando.se quer ampliar a área de cultivo 

ou plantar numa área anteriormente não utilizada com cana.Esta 

operação, · feita no periodo de entre-safra, costuma aproveitar os 

trabalhadores que estão desempregados e que,portanto,são obriga

dos a pegar este serviço. 

A destaca e queima de restos de vegetação anterior é um serviço 

muito pesado e bruto e revelou-se como um dos piores ,mais cansa

tivos e até mesmo odiados,tipos de trabalhos exercidos na cultura 

canavieira,segundo os próprios trabalhadores."Arrancar toco", 

nome pelo qual é conhecido,foi citado inúmeras vezes pelos traba

lhadores quando queriam exemplificar um serviço " ruim"," pesado", 

sujo" e que desejariam nunca mais fazer.Trata-se de um serviço 

tipicamente de trabalhador braçal,obviamente sem nenhuma especia-
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lização, que é pego por ele somente em último caso,quando está 

desempregado,na entre-safra,não lhe restando,então,outra alterna

tiva. 

Antes de se fazer qualquer plantio,deve-se preparar o solo.No 

caso da cana,este preparo reveste-se de caráter especial,pois 

para cada plantio efetuan-se--de.-quatro a-cinco colheit&s;o prepa

ro ,portanto, será para quatro ou cinco anos,com apenas cuidados 

superficiais durante esse tempo.O preparo da terra compreende a 

aração e a gradeação.Na primeira o objetivo é destruir os restos 

de cultura anterior e revolver o solo para que este se torne 

menos compacto e aumente a sua aeração,o que facilita a penetra

ção e o desenvolvimento das raizes.O objetivo da segunda é elimi

nar os torrões do solo,tornando a superficie mais uniforme.A 

época destas operações pode variar.Por exemplo,no ca~o de renova

ção de cultura,a primeira aração deve ser realizada logo após o 

corte para arrancamento e extirpação das soqueiras velhas.Quanto 

mais tempo demorar para começar a aração depois do corte,mais 

dificil se torna a destruição das soqueiras,pois a cana volta a 

brotar. 

Os solos de grande parte das fazendas de toda a área de Igarapa

va costumam ser ácidos.Como exemplo,temos o caso da expansão da 

produção feita em solos de cerrado nas fazendas da Junqueira. Lá, 

verificaram-se solos muito ácidos,onde o pH nos horizontes super

ficiais foi de 4,1 a 5,3.Neste caso,tomaram-se várias medidas de 

ordem técnica,visando a solução do problema,pois tratava-se de 

plantio em áreas de cerrado,então uma relativa novidade(1976), 

pois eram áreas consideradas ,até aquela época,improdutivas e 

sub-utilizadas como pastagem. 
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De qualquer modo,em solos ácidos costuma-se recomendar a adição 

de calcáreo para torná-los mais neutros,visto que a cana é consi

derada uma planta de solos neutros e se desenvolve bem em solos 

neutros com p-H entre 5,5 e 6,5 .Para efeito de ilustrac;ão,quando 

dos trabalhos de recuperação do cerrado das fazendas da Junquei

ra, utilizou-s9 calcáreo à razã-0 de 4~ toneladas por hectare. 

Nas fazendas da usina Junqueira,assim como em terras de outras 

usinas e de alguns fornecedores que têm condições e adotam medi

das, visando um aumento da produtividade e controle da plantação, 

costuma-se plantar mudas selecionadas.A cana usada para plantio é 

previamente cortada em pedaços, chamados de" toletes", com facões. 

desinfectado~ para se evitar a instala~ão e proliferaçãu de 

doenças.Estes"toletes:'são jo~ados nos sulcos· a partir de carretas 

puxadas por tratores leves(de preferencia,pois o uso de máquinas 

pesadas no meio do canavial,poderia causar compactação do solo). 

O plantio pode ser feito manual ou mecânicamente. Nas grandes 

plantações,ultimamente,faz-se o plantio mecan.ico.Neste sistema,as 

máquinas efetuam de uma só vez o sulcamento,a adubação,distribuem 

as mudas e as cobrem com terra. 

Um detalhe técnico importan~e é - a distância entre os sulcos. 

Deve-se dar um espaçamento de 1,30m a l,Sm entre os sulcos, isto 

por 2 razões:se for maior,o canavial não fechará e haverá espaço 

para as ervas daninhas,o que do ponto de vista do proprietário 

implicaria ou em gastos extras com herbicidas,ou em gastos extras 

com trabalhadore~ na capina; se- for menor, ha-Verá dificuldade& em 

mecanizar as operações de sulcamente e de tratos culturais. 
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Em terras fraca~como as que geralurente encontramos em Ig~rap.a

va,certamente não se conseguiria uma boa produoão sem adubá-las 

antes.Em geral utiliza-se nitrogênio, fósforo e potássio,obviamen

te em quantidades compativeis com análises de cada solo em parti

cular. Existe ,inclusive, um padrão de proporção e quantidade de 

fertilizantes a ser utilizado para os diversos tipos de solos do 

estado de- &ã-o Paulo,que foi elaborado p&lo I.A.C .. Para a cana

planta,de acordo com as análises de solo,aplicam-se os adubos nos 

sulcos,junto com o plantio e também por cobertura".Em solos 

arenosos costuma-se recomendar a aplicação"em cobertura"duas 

vezes ao ano,una em abril e a outra em outubro-novembro.Para as 

socas,recomenda-se a aplicação ao lado das linhas de cana,super

ficialmente e misturado ao solo. 

Nas op.er.ações de plantio,mesno nas grandes fazendas onde se 

utilizam máquinas,costumam-se empregar trabalhadores temporários. 

Freqüentemente, como garantia de que o"tolete"f ique numa posição 

de contacto ideal com o solo,adota-se a"retampação manual".Como 

dito acima ,a época de plantio no Centro-Sul do Brasil e portanto 

em Igarapava,é de janeiro a março,que corresponde à entre-safra e 

ao tempo de poucas oportunidades de emprego para o trabalhador. 

Assim,o mais comum é que uma parte deste exército de reserva seja 

absorvido no serviço de ap~rfeiçoa~ento (a retampação)e outros 

concernentes às· ope~ações de plantio.Em solos ácidos,costuma s~ 

usar a vinhaça,que é um residuo industrial da produção de álcool, 

como fertilizante.Esta utilização tem duas vantagens:ganhos de 

produtividade e"obediência às leis"uma vez que é proibido jogar 

este resíduo- nos cursos de água&.Nas t~rra& da usina Junqueira 

utiliza-se a vinhaça em plantios próximos à indústria,pois em 

áreas mais distantes não seria compensador,por causa do custo do 
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transporte da vinhaça. 

Outro fator de boa produtividade da cana é o trato cultural.A 

cana, enquant~ planta,é muito sensivel e não se desenvolve bem 

quando da presença de ervas daninhas que exercem concorrência com 

ela.Além disto,elas são portadoras de moléstias,principalmente do 

mosaico,o qu~ também afeta a sanidade. do canavial. 

Pode-se combater as ervas daninhas através de dois procedimen

tos: a carpa(ou capina)que por sua vez pode ser manual,mecânica ou 

mista;ou então através de herbicidas. 

Nas plantações com cana-de-ano-e-meio, para a cana-planta são 

suficientes . quatro carpas,pois no inverno o mato cresce pouco e 

depois com as chuvas o canavial"fecha",sendo necessário apenas 

"um repasse" ·. oeve-se lembra-r que o inverno é per lodo de safra e 

que os operários estão engajados no corte da cana e que boa part~ 

da capina é realizada na entre-safra. 

A decisão de se plantar a cana-de-ano-e-meio,aparentemente uma 

coisa neutra,jogando a capina para a época da entre-safra,periodo 

em que o poder de barganha do trabalhador é menor,afeta profunda

mente o mercado de trabalho da área.Na época da safra,a oferta de 

trabalho (a uma determinada faixa sa larial) é relativamente maior 

do que na entre-safra.Então as usinas,plantando uma determinada 

cana.cujo desenvolvimento se faz com menos mão de obra na época 

da safra,estão também praticando uma politica de salários,visando 

reduzir seus custos de produção;pois estão assim reduzindo as 

pressões por aumento de salários qu& adviriam na época da safra 

se,além da necessidade de cortadores, tivessem também necessidade 

de mais trabalhadores para fazer a capina. Deve-se ressaltar, 
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po r é m,que não se trata de um " maquiave l is1:10 " das usinas e sim uma 

d :is c ontingências de um "equilibrio de mercado perverso aos 

traba lhadores,e portan t o , do sistema de plantio. 

No caso da cana-soca{ novas soquei.ras brotadas a partir do corte 

da cana-planta) e das canas posteriores à cana-planta,também são 

necessários tratos para facilitar a absorção da ág~~ e a adubação 

para manter o terreno"no limpo" 

Após haver queimado a cana, vem a colheita ,sobrando apenas os 

"palmitos",que devem ser amontoados ou enleirados.Na época que se 

cortava cana"crua" o palhiço era grande,havendo necessidade de sua 

queima. Alén das carpas e do enleiram~nto dos restos- da queimada 

outros tratos são nece&aários: o " rodeamento " e - "quebra. do meio " , 

que consiste em passar um " riscador " bem. superficial ao lado das 

linhas de cana e de maneira mais profunda no meio das linha.O 

objetivo é cortar as raizes velhas e facilitar a brotação das 

novas.Freqüentemente aproveitam-se estes riscos no solo para 

também adubá-lo, pois os riscos facilitam a absorção do adubo O 

uso do riscador pode apresentar o problema de,às vezes,se fazer 

um risco muito profundo,acabando por danificar as raizes;e o uso 

de herbicidas deve ser aplicado nas socas em"aplicações de pré e 

pós-emergancia" ,preferivelmente em " pré-emergênqia" . 

O uso de herbicidas vem aumentando bastan t e u l timamente.Isto se 

d eve aos custos da mão-de-obra para o proprietário.Para e l e , os 

custos da força de traba l ho empregada no con t role do ma t o , têm 

s ido cada vez maiores,quando em comparaç ã o com o uso de herbic i 

d as . As maneiras de se aplicar herbicidas variam de acordo com o 

t amanho da fazenda e dos recursos disponlveis.Por exemplo , um 
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pequeno p.ropr ietár-i o tal vez pudes,se aplicar heru icid°S"s com um· 

cultivador apenas nos sulcos, mas dificilmente em toda a área de 

plantio.Já numa grande fazenda,usa-se até avião,como nas fazendas 

da usina Junqueira.De qualquer modo,os herbicidas não controlam 

100% do mato,m&s são eficientes & saem mais barato que usando-se 

somente a carpa manual. 

4.2 Do carro de boi à carregadeira mecânica 

Desde que foi implantada a cultura da cana-de-açúcar no Brasil,o 

sistema de colheita e de transporte de matéria-prima à unidade de 

beneficiamento somente começou a mudar de maneira mais significa

tiva,neste século. Estas mudanças vieram acompanhando a evolução 

geral do setor e,mais recentemente,ao próprio processo de indus

trializa~ão e urbanização do Brasil. 

Basicamente, existem três sistemas de colheita no Brasil e no 

mundo que podem também ser observados ao longo do tempo e de 

acordo com a evolução econômica e social dos paises produtores.O 

primeiro é o sistema manual onde o corte e o carregamento são 

feitos manualmente;o segundo é o misto,mais usado no Brasil 

atualmente.no qual o corte é feito manualmente.mas o carregamento 

é feito mecanicamente,por carregadeiras mecânicas;e o terceiro é 

o sistema mecanico,no qual todas as operações são realizadas por 

máquinas,ou seja,o corte é feito por colhedeiras mecânicas e o 

carregamento por carregadeiras,como na Austrália. 

Até a década de 50,o sistema de colheita era totalmente manual.O 

corte era feito por trabalhadores permanentes,que não eram despe

didos na entre-safra e que moravam nas colõnias,localizadas nos 

fundos de vale das fazendas das usinas e das propriedades onde 
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havia as plantações. de cana-de-açúcar.Na época de safra,os traba

lhadores durante a maior parte do dia cortavam cana,e na~ horas 

livres, cultivavam gêneros alimenticios,como feijão e outros,para 

a alimentação de suas familias.Este plantio era feito em pequenas 

porções de terra cedidas às familias,pelos proprietários. Na 

entre-safra faziam a capina,plantavam e cuidavam da planta,além 

de fazer também sua pequena cultura de subsistência. NaqueJ.a 

época,o corte era feito com cana crua,ou seja,não se queimava a 

cana antes de cortá-la.O corte era feito em"eitos"de 3 linhas ou 

ruas.Em seguida,a cana cortada era posta manualmente em carroças 

puxadas por tração animal.Então,a cana era levada nas carroças 

até a linha de trem de onde era passada para os vagões que a 

transportavam para as usinas onde se~ia beneficiada.Antigamente, 

antes de cortar a cana, tinha-se de processar a despalha do colmo 

que também era feita manualmente e não através da queimada,feita 

na noite anterior ao corte, como hoje em dia. 

Um dado técnico muito importante é a maneira como se deve cortar 

a cana.Esta deve ser feita bem rente ao solo por três motivos:a) 

o aproveitamento da planta deve ser o maior possivel;b)o teor de 

sacarose(a quantidade de açúcar presente na planta)se concentra 

em maior grau na parte inferior da cin~ e ;c)para que a brotação 

se faça de maneira a possibilitar um bom crescimento da planta no 

corte posterior,no ano seguinte. 

Na década de 60,introduziu-se o carregamento mecânico,dado a 

fatores ligados à falta de trabalhadores e ao custo da mão-de

obra para as empresas.Estas mudanças tiveram consequências para a 

produção na parte industrial,pois começaram a provocar um aumento 

das impurezas na matéria-prima utilizada pela indústria.Estas,por 
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sua vez, acarretaram um aumento dos custos de manuten~ão- do equi

pamento que passou a exigir um trabalho maior de recuperação n~ 

entre-safra e,tudo isto,um aumento nos custos de produção.O au

mento das impurezas se deve ao fato de que na operação de carre

gamento, as ~arras das carregedeiras,ao agarrarem os feixes de 

cana para pô-los nos caminhões,também levam consigo muita terra,c 

que não acontecia quando do carrega-mente manual. 

Nas fazendas da usina Junqueira,até o fim da década de 60,começc 

da década de 70,a colheita era feita por trabalhadores permanen

tes,utilizando-se de uma linha de trem interna,de propriedade da 

usina,que passava pelas fazendas e plantações,fazendo todo o 

transporte da matéria-prima,das fazendas onde era efetuado o 

corte até un terminal vizinho à usina.No local onde ficava este 

terminal,hoje funciona o terminal de desembarque de âlcool feito 

por caminhões.Referindo-se à mudança do transporte,verificada n9 

começo da década de 70,o então presidente da fundação,proprietá

ria da usina,declarou :" ... como a estrada e as máquinas necessi

tavam de uma reforma(reposição e manutenção)mais ou menos violen

ta em termos de custos,optou-se pela venda dos trilhos e com seu 

dinheiro compraram-se cerca de 70 caminhões .E assim desativou-se 

o transporte ferroviário e toda a sistemática do transporte da 

matéria-prima da plantação para a usina foi mudada do trem para o 

caminhão. 

Hoje em dia,o corte é feito por trabalhadores temporários,chama

dos bóias-frias ou volantes,empregados somente durante a safra e 

que ,na entre-safra,ficam em grande parte desempregados ou então 

vivendo de biscates,com baixos salários.Nem mais são empregados 

da usina.São contratados por agenciadores de mão-de-obra,pelos 
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chamados " gatos" ,que arrebanham.. as turmas de trabalhadores, reven

dendo sua força de trabalho para a usina/Na época da safra,a 

usina Junqueira tem em média cerca de 2000 bóias-frias contra-

taàos para efetuar o corte da cana. 

A rotina de procedimento é o corte seguido do esteiramente ou 

amontoamento da cana a cada 5 linhas ou 5 "ruas",sendo este 

serviço realizado pelo bóia-fria.Logo após,com as carregadeiras 

mecânicas,coloca-se a cana nos caminhões;uma vez cheios, ela é 

levada para a usinalEm 1985 eram carregados uma média de 700 

caminhões por dia na usina Junqueira. Cada carregamento pesa, 

normalmenta,cerca de 14 toneladas por viagem/Em época de seca 

prolongada, o peso des-tes- carreg.anentos cai em 1 ou 2 tonelada& 

embora- a cana tenha i.-iaJ. volume. 

No sistema de corte nanual,o trabalho do cortador consiste em 

cortar com um facão especial,"o podão de cana",o mais baixo.o 

mais"rente"possivel.Depois,cortar e jogar fora a parte superior 

da cana,pelas razões já expostas.pois nesta parte da cana não 

existe muita sacarose,e finalmente lançar a cana cortada nos 

"eitos". 

Na época em que se cortava"cana crua"um homem podia cortar cerca 

de 2,5 toneladas de cana por dia;agora,com a queimada do canavial 

antes do corte, a operação de corte é bastante facilitada e um 

cortador consegue fazer 5 toneladas de cana por dia,havendo quem 

faça até 8 toneladas,aumentando em muito o rendimento em compara-

ção com as 2,5 toneladas obtidas com a "cana crua " .Nas fazendas de 

!garapava a média é de 4 ou 5 toneladas por dia.Na área de 

Ribeirão Preto,na época da pesquisa (1985) falou-se muito de uma 

cortadora de cana que estaria conseguindo cortar 12 toneladas em 
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média por dia,mas tratava-se de um fenômeno rarc.\A média nas 

fazendas de Igarapava da usina,continua sendo as mesmas 4 ou 5 

toneladas observadas para o resto da área de Igarapava. 

Atualmente-,o cortador de cana,"bóia-fria",é pag.o por tonelada de 

cana cortada e a tonelada é convertida em metro linear para 

efeito de controle do cortador.Este método,na maioria dos casos, 

tem gerado sérias divergências e protestos.Isto se deve,segundo 

os trabalhadores,a que eles não têm o controle da pesagem.que é 

feita longe deles,criando a possibilidade de serem ludibriados em 

seu salário. / 

No es~ado de São Paulo ocorreTam tanto na re~ão (do !.A.A.) da 

cana de Ribeirão Preto,como na de Piraci-0aba,v&ria~ tentativas 

de . implantação do chamado" corte de 7 ruas amontoado".Segundo 

empresários,os objetivos eram: 

a) reduzir a compactação do solo; 

b) diminuir a arrancação de socas; 

c) diminuir as perdas de cana no "talhão" , bem como melhorar o 

desempenho das máquinas na operação de colheita. 

Tudo isto acarretaria maior produtividade geral da colheita. A 

usina Junqueira,até o ano de 1986, continuava opeTando com o 

sistema de ·· 5 ruas" . 

Contudo,com a introdução deste novo sistema de corte, todo este 

ganho de produtividade,na verdade,implicaria num maior esforço do 

cortador. Ele teria de jogar mais longe a cana cortada.além do 

que perderia mais tempo ao ter de fazer uma operação mais demo-

rada,e isto lhe acarretaria prejuizos.Estes prejuizos se devem ao 

fato de que ele é pago pela quantidade de cana que corta por 
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dia.Então,se for obrigado a fazer uma operação,uma seqüência de 

movimentos,que lhe exige mais esforço,é natural que reclame,pois 

o tal aumento da produtividade geral na produção,se deve princi-

palmente a uma maior exploração da sua força de trabalho.Todavia, 

em conversa informal,percebe-se que o trabalhador talvez aceitas-

se o sistema de 7 Ruas,mas exigiria em troca um aumento do preço 

pago por tonelada cortada,ou seja,do seu salário. 

Nas fazendas da usina Junqueira,após o corte,no momento em que 

se faz o carregamento nos caminhões que levarão a cana para a 

usina,o talhão permanece cheio de restos e pedaços de cana espa-

lhados pelo chão.E' ai que aparece a figura do catador,un traba-

lhador permanente que é pago por dia e não por tonelada,cujo 

trabalho consiste justamente em catar aquelas sobras e restos . 

Aparentenente,tratar-se-ia de uma preocupaçã'o sem importancia 

para a usina,mas não é assim que pensam as pessoas responsáveis 

pela colheita.Dizem elas que,ao final do dia.a quantidade daque-

les restos normalmente enche vários caminhões,e que ao fim do mes 

isto faz diferença. 

Pa~a os próximos anos,dependendo da evolução geral do setor,da 

economia do Brasil como um todo e do custo da força de trabalho, 

espera-se uma introdução lenta e gradual da mecanização da co-

l heita. 

A colheita mecanica é feita por mâquinas cortadoras que colhem e 

despontam a cana.Ao lado da colhedeira vai uma caçamba para onde 

• são enviados os pedaços de cana colhidos e cortados pela máquina, 

que depois são enviados à usina.Existem também sistemas de colhe-

deiras onde a máquina que corta,joga os colmos cortados direta-
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mente num cam>:i.nhão que' os leva · para- a- usina·, sel!l*· ne:ce9'Sidad& da.

intermediação da caçamba.Estas máquinas vêm sendo testadas e 

aperfeiçoadas no estado de São Paulo já há alguns anos. 

A grande vantagem destas máquinas,que são inspiradas em modelos 

australianos ou alemães, é a possibilidade de se obter uma 

matéria-prima quase isenta de impurezas.Porém,além de ter o 

problema relacionado ao fato de a altura de seu corte não ser tão 

baixo quanto seria desejável,também apresentam outras desvanta

gens. 

Estas colhedeiras são muito caras para aquisição e operacionali

zação e significariam um investimento muito grande para as usi

nas.Na ordem das suas prioridades de investimentos,a maioria 

delas está muito mais voltada para aplicaçõ·es visando a moderni

zação- das instalações fabris, par'S. aumentar a· produtidade indus

trial, e não para investir na modernização da colheita ,onde a 

relação entre os novos custos e as possibilidades de lucros,é 

atualmente duvidosa. 

Estes custos não seriam compensadores comparativamente aos 

preços da mão-de-obra no Brasil.Até agora, a introdução da colhe

deira mecânica na cultura da cana somente tem sido usada em 

poucas fazendas e sido mencionada por fazendeiros e usineiros 

quando há ameaças de greve de cortadpres,na tentativa de faze-r os 

trabalhadores recuarem em seus movimentos paredistas. 

De qualquer forma,com a atual conjuntura econômica recessiva, 

entremeada de periodos de"breves melhorias ", a continuar colocando 

em xeque o emprego dos trabalhadores brasileiros e, portanto, 

limitando as oportunidades de obterem ganhos salariais,as colhe-
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deiras me~ànicas provavelmente,continuaTffO sendo objeto de espe

culação diante de um improvável aumento do custo da força de 

trabalho ou,então,para uma eventual falta conjuntural de mão-de

obra( e por isto também improvável,pelo tempo necessário para 

amortizar uma máquin deste porte). 

4 . 3 Por dentro da usina (a produção de açúcar) 

4. 3. 1 Pesagem e armazenagem·. 

Após o corte e o carregamento nos caminhões,a cana é levada à 

usina para a industrialização.(Figura 1) 

Chegando lá, logo à entrada,há um posto de controle de tráfego e 

depois um posto de pesagem e amostragem da cana de açúcar .Ali o 

caminhão carregado é pesado e tem seu peso e procedência devida

men t~ registrados.A seguir,de acordo com a quantidade de ca~i

nhões e da proced~ncia,faz-se uma amostragem para saber o teor de 

sacarose contido nos carregamentos.Isto porque,atualmente,no 

estado de São Paulo,o pagamento ao fornecedor é feito pelo teor 

de sacarose.Há dois "sistemas" de amestradores em vigor nas 

usinas:o montado em um trator e um amestrador sobre trilhos e que 

é elétrico. O primeiro parece ter a preferência por ter maior 

maleabilidade na amostragem. 

O caminhão,a seguir,se dirige para o lugar onde é efetuada a 

operação de descarregamento.O descarregamento é todo mecanizado e 

é realizado por diversos tipos de equipamentos,entre os quais as 

pontes rolantes (que do alto sustentam uma gar.;a) ,os guindastes 

( auto-sustentaveis ou sustentáveis por cabos),raspadores,inician

do a operação própriamente dita,pelo basculamento lateral ou do 

topo dos veicules. 
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Os descarregamentos de cana dos caminhões na usina Junqueira são 

feitos da seguinte maneira:o caminhão pára do lado de uma"mesa de 

recepcão";a seguir um operário passa cabos de aço por canaletas 

de madeira que · atravessam- de lado o caminhão ellt"baixo do carrega

mento de cana;a seguir,um outro operàrio engata os cabos num 

gu indas·te-; este, controlado por um· operador, puxa o cabo que levanta 

a cana e a joga de lado na"mesa de recepção".Na "Junqueira",há 

também uma ponte rolante,controlada por operadores,que é usada na 

recepção de cana. 

Os trabalhadores que executam as operações acima citadas são:o 

"'passador de cabo", o" engatador de cabo" ,e os" operadores". 

As duas primeira~ operações eram feitas na m~ioria d~s vezes por 

safr is tas. Sem dúvida, trata-se de um serviço onde se· requer mui ta 

força fisica do trabalhador.Os operador~ de guincho hillo, os 

operadores da ponte rolante e os operadores da mesa d~ recepção 

também são safristas e não permanentes,apesar de serem operários 

capazes de maoobrar máquinas pesadas. 

Na volta,depois de descarregar a cana,o caminhão é novamente 

pesado,desta vez,sem carga(o peso de cada carregamento é igual ao 

peso do caminhão carregado menos o caminhão sem carga). 

As finalidades do posto de pesagem extrapolam a mera pesagem; tem 

também como finalidade,além do controle de pagamento da matéria-

9rima e do pagamento do transporte,o controle agricola e indus

trial em geral.Este é um dos setores das usinas, inclusive na 

Junqueira,que vem se modernizando nos últimos tempos. 

Já,a introdução do pagamento da cana pelo teor de sacarose é uma 
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das medidas tomadas,nos últimos anos,pelos orgãos go~ernamentais 

no sentido de se forçar uma melhoria da produtividade do setor 

agricola,através da melhoria da qualidade da matéria-prima.Isto 

porque,estudos feitos indicaram que a produtividade do setor 

agricola da cana era baixa,se comparada a outros paises,o que 

fazia com que o açúcar brasileiro,em geral,só fosse realmente 

competitivo a nivel mundial nos curtos momentos de a~ ta no merca

do internacional,graças ao subsidio oficial. 

No Brasil,o pagamento pelo teor de sacarose que começou a ser 

implantado no sul tende a forçar uma melhoria da qualidade da 

matéria-prima,principalmente no que tange aos médios e grandes 

fornecedores. 

Uma característica das usinas e da produção de açúcar é a neces

sidade de se ter uma boa armazenagem de cana,pois a usina traba

lha 24 horas por dia,sem pa~ar (exceto as paradas para . conserto 

em caso de quebra),dur~nte a época da safra.Por exemplo,em Igara

pava corta-se cana durante todos os dias de manhã até a tarde,com 

exceção de domingo.Então,para garantir o funcionamento dia e 

noite da unidade fabril é necessário fazer-se uma reserva para os 

periodos da noite e para os dom~ngos. 

Para garantir o suprimento durante a noite,corta-se durante o 

dia,a maior quantidade possivel,até pouco antes de escurecer. 

Transporta-se a cana, mesmo depois de acabado o corte,ao máximo, 

até se ter condições de carregar os caminhões e armazenar para o 

periodo da noite.E para garantir-se um aprovisionamento de 

ma t éria-prima nos domingos,corta-se um pouco mais nos dias que 

antecedem os finais de semana para,posteriormente,armazenar-se 

para a produção de domingo. 
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Contudo,costuma-se fazer um planejamento nesta armazenagem pois, 

como já explicado acima,a cana é um produto altamente deteriorá

vel e deve ser moida rapidamente.Ao contrário ocorreria modifica

ç ões na matéria-prima,tai~ como: ressecamP.nto dos colmos, aumen

tando o teor de fibras e dificultando a moagem;perdas nas " reser

vas nutritivas do colmo",diminuindo o teor de sacarose;e desen

volvimento de micro-organismos,produzindo substâncias prejudi

ciais à produção do açúcar. 

Por estas razões,costuma-se armazenar a cana em galpões cobertos 

e moê-la por ordem de chegada. 

4.3.2 Recepção e condução da cana. 

Após- a chegada da cana por caminhà"o, ela é posta rras"mesas de 

recepção",conhecidas cono"mesas laterais"que,âs vezes,são incli

nadas para facilitar o escoamento da cana,caindo numa esteira 

rolante(controlada por um trabalhador)de onde é levada para a 

lavagem. 

Na usina Junqueira este setor ocupa sobretudo trabalhadores 

temporários.os safristas.Estes são contratados para realização de 

tarefas tipicamente braçais,sem nenhuma especialização.Aqui é 

feito o trabalho do "pela-porco" ou "chuveirinho" ,no qual a cana 

recepcionada passa por um lugar onde é lavada por um sistema de 

chuveiros,para que fique livre de impurezas,facilitando as rea

ções quimicas e a extração do caldo e ainda prevenindo contra 

desgastes das máquinas em geral. 

Dentro do·· pela-porco ·· estes trabalhadores, •.rest indo capas de p lás

t ico, em meio a água caindo,ficam revolvendo a cana,facilitando a 
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lavagem e o seu encaminhamento para a etapa posterior.Trata-se de 

um serviço em que o próprio nome do local já tem um sentido 

pejorativo,e é muito desvalorizado pelos próprios trabalhadores 

do "pela-porco"que,quando perguntados sobre este serviço,respon

dem expressando um claro sentimento de inferioridade e desprezo 

pela tarefa que executam. 

Saindo do "pela porco",a cana é transportada por esteiras rolan

tes.Estas podem ser:a esteira principal;os condutores intermediá

rios;os condutores de alimentação forçada(encontrada em algumas 

usinas),que são pequenas esteiras inclinadas que forçam entrada 

no"primeiro torno da moenda";e os condutores de bagaço. Primeira

mente,a cana é conduzida à esteira principal,para levá-la ás 

unidades esmagadoras.Esta esteira é constituida de três partes: o 

alimentador(horizontal),o elevador(parte da esteira que é um 

pouco inclinada para elevar a cana) e a"queda"ou"caida"(para 

facilitar o esmagamento da cana na primeira moenda).Os condutores 

intermediários são esteiras que conduzem o bagaço depois de ter 

ela sido moida no último"terno". 

4 . 3.3 Bagaço, a força da usina. 

Todo este bagaço deve ser levado através destas esteiras para a 

alimentação das caldeiras a fim de- gerar va~or paTa movimentar Unt' 

gerador de eletricidade que costuma suprir de energia as usinas. 

Na usina Junqueira,o departamento de geração e distribuição de 

vapor é dividido em dois:a seção de estocagem de bagaço e a 

3eção de geração e distribuição de vapor ( propriamente dita ) . 

Na primeira.os trabalhadores são encarregados de receber,empi-
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lhar e tentar f azer c om que o bagaço se mantenha limpo e seco.São 

os "biqueiros " ,que trabalham na "bica",na chegada do bagaço(forman

do verdadeiras"montanhas de bagaço")e mais um ou outro auxiliar. 

Na segunda,outros trabalhadores,os alimentadores.aqueles que 

alimentam as caldeiras e os que fazem a sua limpeza, executam os 

serviços mais pesados da seção,além do foguista da caldeira . 

Estes,ou são safristas,ou então se tornaram permanentes recente

mente e constituem a maioria.Também trabalham o responsável pela 

seção de geração de eletricidade e um subordinado,controlador dos 

painéis das caldeiras e da geração de eletricidade. 

Na usina Junqueira,o gerador de eletricidade fica dentro da 

unidade fabril de açúcar,num salão enorme onde ficam uns dois 

funcionários,aliás pai e filho,o primeiro como chefe da seção de 

geração.Um fato interessante é que apesar de este chefe ganhar 

relativamente bem,e ter sobre si uma enorme responsabilidade(uma 

vez que qualquer falha no sistema de geração simplesmente pára a 

usina),ele não tem o primário completo.E' meio dificil entender,à 

primeira vista,que um salão enorme,cheio de painéis e botões de 

comando,esteja sob o comando de tal pessoa . Trata-se,porém,de um 

posto para o qual basta conhecimentos básicos de eletricidade e 

de leitura de painéis de controle adquiridos com uma "prática"e 

um bom treino (olhando os colega& anteriores).Neste posto,o que 

se requer é sobretudo que o trabalhador tenha " responsabilidade " , 

pois a tarefa em si é monôtona,como são,em geral,as atividades de 

acompanhamento de painéis.Para um problema mais sério no gerador 

é da responsabilidade dele,por exemplo.chamar um engenheiro. 

Segundo um técnico da usina Junqueira.no começo da safra a usina 

a i nda não tem bagaço suficiente para movimentar as turbinas do 
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gerador de eletricidade.Então usa-se a energia da linha da compa

nhia de energia elétrica do Estado e percebe-se claramente a 

quantidade de energia que é gerada com o bagaço,pois a"conta de 

luz" referente à usina se torna " um absurdo" . O papel desempenhado 

pelo bagaço de cana como fonte de energia é primordial dentro da 

produtividade geral do complexo,pois representa uma economia 

brutal dentro da estrutura de gastos. 

4.3.4 . O passo da cana em caldo,o esmagamento da cana . 

Dependendo da usina.menos ou mais moderna,a cana ,depois de 

passar pelo "pela porco " ,pode ir direto para as moendas ou pas

sar antes por "facas rotativas" ou então pelos- chamados desfibra

dores.Aquela& facas efetuam a preparaçã~ da cana para a moenda, 

picando-a primeiro . 

Possuindo-se ou não estas máquinas ( o conjunto de facas rotati

vas), a cana é levada pela esteira às moendas para ser esmagada. 

Estas moendas são constituidas de um jogo de três pesados cilin

dros montados em triângulo,um em cima dos outros dois,com um 

espaço entre eles,para a entrada de cana.Assim ela .é levada a 

este jogo de cilindros rolantes e,passando entre os dois de baixo 

e o de cima,é esmagada pela pressão do peso do cilindro montado 

e m cima.O que se requer deste jogo de cilindros é que ele tenha 

na entrada um espaço maior e uma menor pressão ,e na saida,um 

espaço menor e maior pressão . Assim tem-se um · aumento da capaci

dade de cana na entrada e maior pressão na saida e ,portanto, 

maior poder de esmagamento e extração de caldo. 

A peça principal da máquina que faz a extração ,o "terno de 

moagem",é fixada ao solo e montado o terno em cima de uma base de 
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con c reto,onde vão os eixos dos cilindros . O movimento é dado por 

" rodetes denteados"que tracionam o cilindro superior,movimentando 

t odo o conjunto.Os motores ou turbinas que movimentam este " terno 

d e moagem " costumam ser movidos a vapor porque as turbinas a 

vapor,além de serem econômicas, são eficientes. No " terno de 

moagem " existem placas de aço chamadas raspadores e uma peça, 

também de aço,chamada bagaceira.Elas são responsáveis pela limpe-

za dos cilindros e pela condução do bagaço após o esmagamento. 

Um meio importante para o aumento da extração do caldo são as 

constantes realimentações do caldo,através de embebições,ou seja, 

adicionamento de água ou de caldo de cana proveniente de etapas 

posteriores do processo de fabricação,realizando "feed-backs'' ao 

longo das quatro moendas.que normalmente as usinas p~ssuem. 

O processo de extração do caldo da cana chaDa-se moagem-difusão. 

Neste processo,a matéria-prima,depois de ser comprinida,ten a 

sacarose aderida ao material fibroso removida por lixiviação ou 

seja,por lavagem,em aparelhos chamados de difusores.Isto é feito, 

reutilizando-se a ãgua continuamente em operações de retorno ( 

feedJbacks citados acima ),de 5 a 20 vezes ,até um esgotamento 

das possibilidades de extração do caldo. 

Nesta fase do processo.as operações são comandadas pelo respon-

sável de moenda,que supervisiona os trabalhos dos operadores de 

turbina.dos operadores de esteira,do engraxador( aquele que faz a 

l ubrificação das moendas),do garapeiro , do picoteador de moenda,e 

• dos que fazem a limpeza das moendas . Normalmente,a maioria destes, 

principalmente os que fazem a limpeza,costumam ser safristas. 

Alguns deles têm mais experiência do que outros;por exemplo.na 
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usina· Junqueira o garapeiro que trabalhava- na ocasião da pesquisa 

já havia trabalhado antes como lubrificador. 

4.3.5 A purificação do caldo 

Uma vez passada a etapa da extração do caldo,começa uma outra 

fase,a de purificação do caldo.O objetivo é a obtenção de um 

caldo claro,transparente e brilhante,através da eliminação das 

impurezas (dissolvidas e em suspensão) sem diminuir o teor de 

sacarose do caldo. 

A cana,ap6s ter passado pelas moendas, é transformada em bagaço, 

que vai para as caldeiras,e em caldo,que vai para os coadores de 

caldo, iniciando a purificação.Os coadores de caldo têm a função 

de eliminar os bagacilhos,pedaços de bagaço e de cana misturados 

no caldo,retirando assim suas impurezas mais grosseiras, que 

ficam na peneiragem. Para se obter o caldo desejado e livre de 

impurezas submete-se o caldo a processos quimicos,favorecendo a 

formação de precipitados insolúveis que arrastam todas as impure

zas responsáveis pelo estado turvo e opaco do caldo.Estes proces

sos quimices se fazem principalmente através da "adsorção"que é a 

"ação de certas substancias sólidas que têm a propriedade de 

fazer aderir outras à sua superf icie " 

Os mecanismos básicos da purificação são executados através - do 

aumento da temperatura,aquecendo-se o caldo, e da mudança do pH 

do caldo,que se faz mais neutro.no fim do processo. 

No Brasil utiliza-se de dois processos de purificação: o proces

so de defecação simples, e o processo de sulfa-defecação. 

O primeiro consiste em se adicionar leite de cal (mistura de cal 
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com água) ao caldo extraido das moendas,que tem um pH entre 4,8 e 

5,8,para se obter um caldo com pH entre 7,5 e 8,0,tornando-o mais 

elevado para,a seguir enviá-lo aos aquecedores.Este processo é 

usado na fabricação de açúcar cristal bruto ou demerara.A calea-

gem (a adição de cal ao caldo) pode ser feita intermitente-

mente,com paradas no processo,ou de forma continua. 

O segundo processo,o d~ sulfo-defecação,usado na usina Junquei-

ra, consiste na passagem do caldo por uma coluna feita com chapas 

metálicas por onde passa em contra-fluxo um gás,proveniente da 

queima de enxofre.Esta passagem do caldo pelo gás é conhecida 

pelo nome de sulfitação e faz com que haja uma reação quimica, 

tornando o pH do caldo mais baix-o, de 4, 8-5 ·, 8-· para 3, 8-4, 3. A 

seguir,o ca·ldo,saindo por g-ravidade da torre de sulf·itação,vai 

então. pa>ra os· tanques de. calea~m-, onde a adição de lei te de cal 

fará com que o pH do caldo se eleve para 7,0 - 7,2. O gás provo-

cado pela queima de enxofre (50 2)faz com que muitas das impura-

zas do caldo se precipitem,arrastando-as e exercendo também uma 

"ação descorante, f lu id·if ican te, preservativa, neutralizante e 

inversiva"(esta t1tima é ruim porque faz com que a sacarose se 

"desdobre em glucose e levulose",dimirruindo,portanto,o teor de 

sacarose do caldo). 

Na etapa de clarif icaçãu costumam também ser utiliz1ldos vá~ios 

produtos quimices que auxiliam na eliminação das impurezas. Estes 

produtos podem ser usados principalmente para englobar e arrastar 

as impurezas para adsorver ou absorver as impurezas;e para 

• facilitar a sedimentação, eliminando impurezas em suspensão. 

Estes produtos podem ser o ácido fosfórico,a bentonita , ou ainda 

os chamados "polieletrólitos " (compostos orgânicos sintéticos 



99 

usados na sedimentação). 

O processo de sulfo-defecação,utilizado na usina Junqueira,é o 

usado para a fabricação do açúcar cristal branco ,e tem, como 

escrito acima,além da defecação(a adição de leite de cal), a 

sulfitação (o caldo passa pelo gás proveniente da queima do enxo

fre), o que determina uma qualidade superior do açúcar produzido 

segundo este processo 

Após a caleagem o caldo é aquecido a uma temperatura entre 100 e 

lOS~C.Esta operação de aquecimento é complementar à purificação 

efetuada na etapa anterior(aumentando a floculação de seus colói

des,ou seja,das particulas dispersas no caldo),criando as condi

ções para diminuir mais o grau de impurezas. 

O aquecimento é realizado em apar·&lhos. chamados· aquecedores.São 

aparelhos de forma cilíndrica, feitos de metal.como aço,com 

1,Smetros de diâmetro e de 4 ou Smetros de altura quando dispos

tos em sentido vertical (podendo chegar a ter até Smetros).Têm 

aberturas em baixo e em cima as quais quando em funcionamento 

permanecem fechadas.O aquecedor é atravessado por tubos,e por 

eles passa o caldo a ser aquecido.Dentro do aquecedor,permeando 

por entre os tubos,passa o vapor quente que,em contacto com os 

tubos.transfere o calor para o caldo,aquecendo-o.O caldo é inje

tado com bomba de compressão,no aquecedor,a uma pressão que varia 

de 5 a 8 atmosferas;esta pressão serve para diminuir a quantidade 

de calor necessária para aquecer o caldo.Este entra por um tubo 

na parte de cima,percorre toda a extensão do tubo e depois,em 

baixo,toma a direção de cima do aquecedor,e entra por um outro 

tubo, indo para baixo do aquecedor,descrevendo assim um continuo 

vai e vem em vários tubos, lembrando um processo com serpentina, 
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com a única diferença de que a " curva"da serpentina,no caso,são as 

divisórias que ficam nas tampas inferiores e superiores (cabeça! 

inferior e superior),canalizando o caldo para o tubo seguinte,até 

o fim das tubulações do aquecedor . 

O controle é efetuado por intermédio de vários aparelhos como: 

manômetros ( meden a pr-essão interna do aquecedor) e termômetros 

de saida e de entrada do caldo ( para controle do processo ). Os 

aquecedores,obviamente dispõem de válvulas de segurança, assim 

como de registros de modo a poder escoar a água eventualmente 

condensada. 

Uma vez aquecido,o caldo caminha á temperatura de 100-lOS~C,indo 

pRra o decantador. O tipo de decantador mais usado é o decantador 

Door,um aparelho de decantação continua, isto porque é . um decanta

dor onde o fluxo do caldo é continuo,encontrando-se sempre cheio. 

O Door,usado na usina Junqueira, tem forma cilindrica,em baixo 

uma forma cônica e em cima uma tampa também cônica. Tem mais ou 

menos um diametro de 3metros,e internamente é dividido em tres 

partes: a câmara de floculação,por onde o caldo entra; a concen

tradora de borras ( material sólido em suspensão num liquido,mas 

que se assenta,se sedimenta,no fundo quando em repouso ) ; e 3 ou 4 

c ompartimentos clarificadOTes , separados por bandejas cônicas 

(levemente inclinadas ), que têm uma abertura central,por onde saem 

as borras.Na parte central possui um eixo rotativo,dotado de 

raspadeiras,que giram muito lenta e continuamente o caldo que 

entra por cima.Externamente está , em cima,a caixa de prova e das 

borras e,embaixo,a caixa de des-carga. 

O caldo quente, vindo dos aquecedores , sofre uma redução de 
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velocidade(num aparelho chamado de "balão de flash"),passando dai 

para a câmara de floculação. Aqui,as impurezas" mais leves"ou de 

menor densidade,ficam em cima,sobrenadando,sendo a seguir "raspa

das", indo para fora do Doer .As impurezas "mais pesadas" sedimen

tam-se sobre as bandejas~vindo a cair na parte central,próximo ao 

eixo,de onde são levadas (por um sistema de vasos- comunicantes) 

para fora do Door,unindo-se às impurezas mais leves· que saíram 

por cima,sendo ambos os tipos de impurezas conduzidos para o 

depósito de borras. 

O decantador Door,de fluxo continuo, trabalhando sempre cheio, 

permite um controle do caldo que entra e do que sai bem como da 

borra,contribuindo para um naior controle de todo o processo. 

Como a.borra,ou o lodo que- sai pa.Da• o depós-ito,contém sacarose, 

este naterial,é filtrado por um filtro rotativo a. fim de retirar 

a sacarose que permanece em meio à borra. 

Trata-se de um tambor de aço, cujo tamanho pode variar de acordo 

com o porte da usina,o da usina Junqueira tinha cerca de 3,5 

metros de comprimento por cerca de 1,7 metros de diâmetro. 

Por este tambor,posicionado horizontalmente,passa um eixo que o 

sustenta. Este ~ixo ,por sua vez está montado sohre uma base de 

ferro.O tambor tem duas chapas de aço,uma interna e a outra 

externa.A chapa interna tem furos de 2,5 a 3,0 centímetros de 

diâmetro e a chapa externa,furos menores,de 0,5 mm. Estes furos, 

por sua vez,são ligados a canalizações que os ligam a uma bomba 

que produz vâcuo,e portanto sucção. O tambor é acionado por motor 

elétrico e gira muito lentamente,a uma velocidade entre 3 a 10 

voltas por hora . Em baixo do tambor esta a calha com o material a 
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ser filtrado, a borra , gue é agitada por um aparelho chamado 

agitador.Semi-mergulhado na calha contendo a borra,gira lentamen

te o tambor,que ao mesmo tempo vai aspirando lentamente a borra e 

filtrando-a,retirando uma boa parte da sacarose que ela contém. 

Interessante é o fato que o elemento filtrante é o bagacilho que, 

com a sucção,forma uma pasta aderente à camada externa do tambor, 

funcionando como filtro. 

Do total da borra filtrada, de 40% a 70% são recuperados sob a 

forma de caldo claro;enquanto vai se processando a filtragem,a 

parte de cima do tambor vai sendo borrifada com jatos de água. 

Estes jatos são para se aproveitar mais ainda o teor de sacarose, 

contida na borra e no caldo da calha do filtro rotativo. 

A . filtragem,através da suo9ão,p.rosse!ilJe até que o material que 

fica impregnado no filtro rotativo,seca ( de tanto se aspirar ); 

neste momento começa a raspagem deste material,que é chamado 

torta.Depois da raspagem (operação que implica no desligamento do 

vácuo ) ,a torta cai numa esteira rolante de onde é levada para a 

lavoura a fim de servir de adubo nas plantações. 

Toda esta operação de filtragem é muito importante para a obten

ção de uma boa produtividade de todo o sistema de produção em 

geral,de açúcar e â-1.cool,pois nesta operação pode-se recup.erar 

até 6% de sacarose. 

Na seção de purificação operam somente trabalhadores permanen

tes, pois trata-se de serviços gue requerem alguma especialização. 

Um ou dois operários, na sulfitação, controlam a quantidade de 

enxofre a ser queimado para a produção do gás que entra em conta

to com o caldo. 
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Hã os que . trabalham no prepard do leite de cal,misturando na 

proporção adequada a cal à água.Outro é o que trabalha no contro

le da dosagem da adição do leite de cal ao caldo, fazendo a opera

ção conhecida como calea&em e controlando o pH do caldo, utili

zando-se de amostragem do caldo e de tabelas. Nas usinas mais 

modernas o controle do pH é feito automaticamente; neste caso o 

trabalhador apenas verifica se tudo corre bem com o "potenciôme

tro industrial"que indica,controla e registra o pH automaticamen

te . Toda esta seção de purificação tem dois responsáveis,um para 

cada turno de trabalho.O trabalho é controlar o conjunto da seção 

de purificação (isto no caso de haver dois turnos de trabalho) . . 

Cerca da metade do pessoal que trabalha na. purificação trabalha 

no decantador "Doar" e no filtro rotativo,exercendo também a 

função de controle destes aparelhos. 

A grande maioria dos operários que trabalham na seção de purif i

cação, como dito acima,são permanentes e além do serviço rotinei

ro, quando há alguma parada na usina por problemas mecânicos,são 

automaticamente investidos na posição de mecânicos da seção,pois 

são responsáveis pela manutenção das máquinas da área.Na época da 

entre-safra, quando a usina não está produzindo,são eles também 

que desmontam todas as Dáquinas--, pa~ticula-rmente os aquecedores, 

fazendo ou orientando outros a fazer uma verificação geral das 

máquinas do setor, e. montando novamente, preparando a seção para 

a safra do ano seguinte. 

4.3.6. A concentração do caldo 

Depois de ser purificado e ter passado pelo filtro rotativo,o 
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c aldo,que é basicamen-te umli soluça-o de açúcar e água,necessita 

ser concentrado. Esta concentração.que se constitui na retirada 

ao máximo possivel da água do caldo,é realizada em duas etapas 

que são:a evaporação e o cozimento . 

O objetivo desta primeira etapa,a de evaporação,é transformar o 

caldo purificado,nuna solução mais concentrada,em xarope. 

Esta etapa é realizada em evaporadores de mdltiplos efeitos, 

constituídos de vários corpos,ligados em série(o caldo sai de um 

corpo e vai para outro).Assim se um conjunto de evaporadores tem 

4 corpos, diz-se que é de efeito quádruplo,se tem 5 corpos, diz

se que é de efeito quintuplo,etc ... 

Os evaporadore~(os corpos)tem forma cilindrica,todos i~uais(uns 

poucos metros, cerca de 3metros· de altura) ou de altura decrescen

te. EleS- tên" aberturas de visitas", para inspeção, tanto na parte 

superior, como na parte inferior ,que tem forma bojuda.Quando 

estão em funcionamento,os evaporadores permanecem fechados . 

Externamente são de chapas de ferro e internamente revestidos de 

material isolatante ao calor.por exemplo,de tábuas ou de amianto. 

Os evaporadores possuem externamente,aparelhos de controle como 

indicadores de niveis,lunetas (por onde se pode ver o caldo), 

~anôme±ros ( meden a pressão),termômetros,indicadores de nível, 

etc . . . Na parte inferior dos evaporadores entram as tubulações de 

vapor de água e,ligadas a estas,placas de metal, para transferir 

o calor do vapor para o caldo. 

Uma parte do vapor,depois de aquecer e provocar a ebulição do 

caldo,se condensa e sai do sistema através de aparelhos como 

purgadores e bombas.que são acessórios externos dos evaporadores. 
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A outra parte do vapor que não se condensa,vai para os aquecedo

res subseqüentes,a fim de aquecê-los. Há também a necessidade de 

se retirar do sistema a água condensada, isto porque água conden

sada é má condutora de calor. 

A condensação do vapor de água provoca vácuo crescente a partir 

do segundo corpo (ou segundo evaporador) , e como consequência"a 

temperatura de ebuli9ão cai do segundo ao último corpo e os 

vapores gerados têm temperatura suficiente para aquecer o caldo 

contido no corpo seguinte". 

O motivo pelo qual são usados evaporadores de "efeito múltiplo" 

(com o caldo entrando e- saindo en vá.rios evaporadore.& de modo 

seqüêncial) é de ordem e'C·on-õmica, ou seja , use.ndo-se este sis-tema 

de evaporação pode-se aquecer mui to mais· caldo por" kilo de vapor" 

do que com o uso de evaporadores de"efeito simples'',ou seja, com 

o caldo passando num único evaporador. 

O processo de evaporação é continuo,sem paradas.O caldo clarifi

cado vai entrando sem parar,por meio de uma tubulação na base do 

evaporador,ocupando somente a parte inferior do primeiro corpo, e 

entra em contacto com a superficie muito quente das placas liga

das a tubulações de vapor (o conjunto de placas aquecedoras 

chamadas de calândrias). 

O caldo,estando em contacto com aquelas placas,vai entrando em 

ebulição, perdendo água;em sequência o caldo com menos água sai 

do primeiro corpo e passa para o segundo,entrando em contacto com 

as placas do segundo corpo, continuando o aquecimento e a ebuli

ção, perdendo mais água e saindo deste corpo mais concentrado;e 

assim repete-se o processo.quantas vezes quantos forem os corpos 
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ou aquecedores,saindo dos 4 ou 5 corpos bem mais concentrado,já 

como xarope. 

Na linguagem técnica,a presença de sólidos em liquidos,no caso,a 

c oncentração de sacarose no caldo.é conhecida como Brix,e quanto 

ma i or é a Brix,maior é a concentração.Para efeito de ilustração e 

comparação,o caldo entra nos evaporadores com 15Q Brix e sai no 

último evaporador com 60Q Brix,conforme explicado acima,como xarope. 

Os trabalhadores desta seção,em sua maioria, são permanentes.O 

serviço, funda.mentalmente, é de controle e de acompanhamento. Contu-

d o.como os aquecedores são muito sujeitos às incrustações, esta-

belece-se un rodízio de uso dos aqueuedoTes, f~cando um aquecedor 

parado para a limpeza,enquanto os outros estã-0 em funciona•ento ( 

dai a necessidade de se ter mais-do que os 4· ou 5 corpos que 

ficam em runcionamento). 

Na entre-safra.os operários que trabalham nos evaporadores são 

responsàveis pela sua desmontagem e revisão. E ' quando são feitas 

inspeções mais detalhadas dentro dos aparelhos e nas tubulações, 

além de revisões gerais das peças, tentando detectar problemas não 

passiveis de serem sanados nas inspeções normais que são realiza

das durante o periodo da safra . 

O xarope,saindo dos evaporadores,vai para pequenos tanques 

abertos para ser armazenado,visando a continuação do processo de 

concentração,que é o cozimento.O objetivo desta fase é fazer com 

que este xarope,que tem em média 50% de sacarose e em solução (e 

não , en cristalização ) se concentre ainda mais e se transforme em 

massa cozida favorecendo o aparecimento de cris t ais de sacarose. 
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.Esta fase é feita em c ozedores,que são aparelhos semelhantes aos 

evaporadores.Externamente são de metal e internamente revestidos 

de material isolante,Existe,porém,uma diferença básica entre o 

processo de concentração feito pelos evaporadores e o feito pelos 

cozedores.Enquanto a fase anterior era feita em aparelhos ligados 

em série(o caldo entrando num primeiro corpo,passando a seguir 

por vários corpos e saindo no último corpo como xarope),toda a 

fase do cozimento é feita num corpo único,e por isto são conheci

dos como evaporadores de efeito simples. 

Estes aparelhos cozedores, como decorrência de seu diferente 

processo de concentração,funcionam em condições também diferen

tes, quando comparados com os evaporadores que são de múltiplo 

efeito. Primeiramente,os aparelhos cozedores são independentes, 

enquanto,nos evaporadores,um corpo depende do outro. Em segundo 

lugar, os cozedores trabalham com uma menor temperatura que os 

evaporadores . E,em terceiro lugar_, enquanto nos evaporadores,o 1~ 

corpo apresenta pressão positiva e somente os corpos subsequentes 

apresentam vácuo,os cozedores são ligados diretamente a bombas de 

vácuo,assim como a condensadores (por causa desta caracteristica 

os trabalhadores conhecem esta seção pelo nome de vácuo). 

Tanto os· aparelhos cozedores como os evaporadores apresentam a 

necessidade de um controle rigido de acompanhamento por parte dos 

trabalhadores responsáveis. 

Os cozedores costumam ter a forma cilindrica e quando dispostos 

na vertical têm algo em torno de 3metros de altura, dependendo da 

usina. Um detalhe importante do aparelho é a forma do fundo,que é 

bojuda,de modo a facilitar a movimentação da massa cozida,apre

sentando também , no fundo,uma válvula de descarga. 
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Quanto aos sistemas de aquecimento,todos a vapor,são usados 

vários tipos que possuem suas vantagens. Por exemplo,quando se 

usa a "calàndria" (aquecimento por placas a vapor) ,evita-se a 

caramelização do xarope;quando se usa a " serpentina"pode-se obter 

todo tipo de açúcar;já o sistema misto alia as caracteristicas e 

vantagens de ambos os sis·temas. Há também os coz.edores horizontais 

(pouco encontrados) que são aquecidos por placas. 

Tal como os aquecedores,o cozedor também possui vários acessó

rios que são os aparelhos de controle e acompanhamento do cozi

mento como lunetas,manômetros,vacuômetro,termômetro,quebra-vácuo, 

copo de drogas,sondas,porta de descarga,e outros . 

A operação de cozimento é iniciada com a entrada do xarope no 

cozedor que,através de canalização proveniente de um tanque de 

armazenagem, é introduzida no"tubo de circulação central"do coze

dor. Enche-se de xarope até cobrir o elemento de aquecimento (ca

landria,por exemplo). 

A seguir,com o fechamento do cozedor, liga-se o vacuômetro produ

zindo-se vácuo no ambiente onde está o xarope.Este vácuo é perma

nentemente mantido com bombas de sucção . O xarope,em contacto com 

a superficie mais quente do elemento aquecedor , esquenta e começa 

novamente a perder água. O nivel é constantemente mantido acima 

do elemento aquecedor,através de injeções de xarope. 

Existe mais de um processo de se conseguir concentrar a sacarose 

e de se obter a formação de cristais.O processo da espera é um 

deles. Neste caso,simplesmente,espera-se o xarope atingir a con

centração desejada ( " equivalente a uma solução supersaturada de 
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o rdem 1,1 a l,S"(belgado,1975)) quando ocorre a desejada formação 

de cristais de sacarose. Um outro é o do choque,em que se recorre 

a um abaixamento da temperatura ou da pressão para fac~litar a 

obtenção de cristais . Há ainda um terceiro,através da introdução 

de cristais de sacarose (semente) na massa cozida.Este tem o nome 

de processo "da semente " ou "do 11ag11a" e é usado na usina Jun

queira. 

Tendo havido a desejada formação de cristais,procede-se ao"aper

to do cozedor";a seguir abre-se o quebra vácuo,desligam-se o 

vapor e os condensadores . Percebe-se aqui que,ao contrário daqui

lo que acontece nos evaporadores, no " vácuo " o processo se faz com 

paradas, ligando-se e desligando-se o aparelho respectivamente ao 

final de cada carga de xarope e descarga de massa cozida.Ao final 

de cada ciclo de operação é efetuada a lavagem do aparelho,antes 

de se começar outro ciclo. 

A operação de cozimento é feita não só com o xarope do evapora

dor ,mas também com "11éis" originários de etapas posteriores ao 

cozimento,e que fazem operações de retorno(feed-back) na perse

guição do objetivo de se tentar esgotar as possibilidades de 

extração de sacarose dentro de cada etapa.Quando isto acontece, 

fala-se en cozedor de 2~ e massa cozida de 2~ ou mesmo cozedor de 

3a e massa cozida de 3A. 

Após ser cozida , a massa é enviada a um aparelho chamado crista

lizador. Este aparelho é constituido por tanques em forma de " u " 

mais ou menos rasos às vezes abertos,outras semi-abertos . Dentro 

destes tanques exite11 eixos com"paletas " em espiral que varrem 

toda a área destes tanques(o diâmetro destas paletas em espiral é 

pouco menor que a largura dos outros tanques). Estas ·· paletas " 
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( cada tanque tem um eixo com paletas em espiral)são movimentadas 

através de um motor,que as faz girar lentamente. Estes tanques 

são resfriados com a água que passa pela superf icie de fora dos 

tanques e por consequência resfriando também a massa cozida 

(existem também tanques resfriados a ar) 

O objetivo destes cristalizadores- é movimentar lentamente a 

massa cozida,resfriando-a também lentamente,para que "novas zonas 

de licor-mãe"entrem em contacto (para isto é necessário o movi

mento) com cristais,aumentando-os (Delgado,1975). E' importante 

salientar que na hipótese de não haver cristalizadores,a massa 

demoraria muito mais tempo para se resfriar,além do que haveria 

uma solidificação da massa cozida,o que dificultaria o seu 

manuseio. 

Em toda esta seção que inclui o " vácuo·· propriamente dito e o 

cristalizador, de uma usina de açúcar e álcool, trabalham umas 

poucas pessoas,normalmente 2 cozedores(trabalhadores) e um auxi

liar por turno.Este é o caso da usina Junqueira,onde os que 

trabalham no"vâcuo" são permanentes e considerados como peças 

importantes.isto pelo tipo de serviço feito,principalmente pelo 

cozedor.Cabe a ele "perceber"o momento de se adicionar a quanti

dade certa de xarope,continuamente aos poucos ou de tempos em 

tempos em maiores quantidades,que deve ser adicionada para manter 

o xarope cozendo sem caramelar ou perder " o ponto " . 

Acertar " o ponto " ,evitando a caramelização, é muito importante 

para manter o "coeficiente de supersaturação" que tende a decres

cer, pois a sacarose vai-se depositando nos cristais que com isto 

vão aumentando.E'também o cozedor,o trabalhador que,através de 
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uma sonda.,retira frequentemente amostras da massa cozida,pondo-as 

numa làmina de vidro, para examiná-la.Logo após,ele começa dois 

exames :no primeiro exame ele vai olhar a amostra na lâmina 

contra a luz, tentando assim observar,através da transparência da 

amostra na lâmina,o crescimento dos cristais;no segundo ele põe 

um pouco da amostra da 18.mina no dedo para"sentir"se está "pegan

do " ou não, obs"8rvando também a formação dos cristais. 

Como se vê,estes exames baseiam-se em muito na"sensação táctil" 

e na"capacidade de observação"do examinador,o que de alguma forma 

diferencia e dá um toque peculiar ao operário da usina.aproximan

do-o um pouco mais do trabalho de um artesão,do que o de um 

operário de 

repetitivos 

são. 

outra indústria,com seus gestos e movimentos 

e standartizados,bem mais distantes do antigo 

mais 

arte-

Também cabe ao cozedor perceber o momento em que ~ massa cozida 

está no "ponto" e ta11bé11 proceder ao "aperto" da massa imediata

mente antes de ele abrir a "porta de descarga",para enviar a 

massa cozida para a próxima etapa da fabricação de açócar e 

álcool. 

Atualmente.apesar de existirem aparelhos de controle do processo 

de cozimento.como os " refratômetros industriais " e outros,as 

usinas parecem não dispensar as "sensações"e"arte"do operário 

cozedor,continuando a utilizá-las conjuntamente : ccm aqueles ins

trumentos modernos.Na época da entre-safra, tal como em outras 

seções da usina.o trabalho é profundamente alterado,e a seção de 

concentração e cristalização se transformam em uma grande oficina 

de reparação,onde se desmonta,conserta,troca,vistoria,cada peça 

dos evaporadores e dos cristalizadores. 
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Como os trabalhadores desta seção são poucos,o trabalho seria 

demasiado para aquele punhado de operários, levando-se em conta 

não só a quantidade de serviço, mas o peso mesmo das peças. E' 

quando se recorre a pessoas que trabalham, normalmente na época 

da safra,em outras seções.Estes trabalhos costumam ser chefiados 

e orientados pelos profissionais da evaporação e da cristalização 

e dele participam trabalhadores permanentes e aqueles que ainda 

não o são,mas que,ao conseguir permanecer trabalhando na usina, 

têm com este serviço uma boa chance de com o tempo ir ficando 

também na entre-safra e um dia ser um "permanente". Estes,que 

conseguiram ficar para trabalhar na entre-safra.conseguiram 

"aprovar",e foram considerados como bons trabalhadores e, se 

conseguirem ''aprovar" por mais alguma safra e entre-safra terão 

boas oportunidades de um dia se tornarem permanentes. 

4.3.7 As operações finais no fabrico do açúcar. 

As operações finais da fabricação do açúcar envolvem a centrifu

gação, a secagem,a classifi~ação,o acondicionamento e a sua arma

zenagem. 

4 . 3.7 . 1 . A centrifugação do açúcar. 

O resultado dos processos de concentração é a massa cozida,cons

tituida de uma parte liquida,que é o mel e uma parte sólida que 

são os cristais de sacarose . 

Para prosseguir a fabricação de açúcar,é necessário,a partir 

daquela massa cozida,fazer a separação dos cristais de sacarose 

do resto do mel. 
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esta separaçã~ ~ conhecida pelo nome de centrifugação,turbina.g.em 

ou ainda de purga e é efetuada em aparelhos chamados centrifuga

dores, ou então turbinas. 

Os centrifugadores podem ser de fluxo intermitentes ou de fluxo 

continuo. Os de fluxo intermitente,conforne o nome indica,operam 

com paradas para carga da massa cozida e para descarga do açúcar. 

Já os de fluxo continuo operam sem a necessidade de paradas para 

carga e descarga,pois o processo ~ feito continuamente.Normalmen

te,as usinas que têm a centrifuga continua utilizam-na em opera

ções com massa cozida de pureza inferior,coisa,que se fosse feita 

com as do tipo intermitente,não daria bons resultados.Atualmente, 

as centrifugas de fluxo intermitente costumam ser reservadas para 

massas cozidas de alto grau de pureza. 

A centrifuga intermitente ou convencional é fixada en base de 

concreto na posição vertical.Ela é composta de duas partes : uma 

externa e outra interna. 

A parte externa é constituída por um "cofre metálico",ou vaso de 

aço ,cujo diâmetro mede 1,20 metros (pode variar de acordo com a 

usina e com a capacidade de processamento).Este vaso tem uma 

abertura na parte superior,que se fecha por meio de duas chapas. 

Tem também uma abertura inf-erior,por onde se descarrega o açúcar 

produzido . Pela abertura superior, ligado a um motor elétrico,entra 

um eixo que sustenta um cesto (a parte interna)que vai ser girado 

a uma alta velocidade . Como acessório neste eixo, nota-se o freio 

de parada do processo . 

A parte interna é constituída por um cesto revestido de telas de 

arame trançado , semelhante a uma peneira de fio metálico (com 
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crivos ou pequeno~ buracos de tamanh'o ad0E1uado ) que vai separar 

o açúcar do mel.Este cesto é envolto por 5 ou 6 anéis de aço que 

dão sustentação e segurança ao cesto.Este cesto possue também uma 

abertura na parte superior e por ai vai se fazer no cesto o 

earregamento da massa cozida. 

As centrifugas possuem alguns acessórios para a lavagem do 

açúcar.que é feita a vapor ou com água. Do lado de cada centrifu

ga,propriamente dita,fica uma cabine de onde um trabalhador.em 

segurança, opera os controles do aparelho. 

No caso das centrifugas de fluxo continuo que tendem a substi

tuir as de fluxo intermitente com o decorrer do tempo,são apre

sentadas algumas diferenças.Nas de fluxo con~inuo a cesta é 

revestida com tela de uma liga de niquel-cromo; o tamanho dos 

crivos da tela (0,06-0.09mm) são adequados a massas inferiores;os 

motores que as acionam são mais possantes.com mais arranque ( im-

portante na operação ); a velocidade da centrifugação é de 2.600 

rpm., enquanto a velocidade das intermitentes é de no máximo 

2.200rpm.;além disto.existem centrifugas de fluxo continuo de 

capacidade maior do que as outras,intermitentes. 

A operação de centrifugação começa com o arranque do motor 

colocando em movimento a cesta que a seguir é carregada de massa 

cozida.Est~ vai para baixo e logo a seguir.com a alta velocidade 

aumentando,vai para os lados pressionada pela centrifugação, 

quando então se inicia a eliminação do mel que está contido na 

massa cozida. Quanto maior a velocidade.maior a centrifugação que 

continua até que os cristais de açúcar estejam livres do mel que 

os envolvia. Dependendo do tipo da massa cozida (se é de "lQ 

jato",de massa cozida de 1-ª. e que.por isto,não tenha sido"lava-
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do " ),faz-se a lavagem dos açúcares, primeiramente com água,para 

se retirar parte do mel dos cristais e depois se faz a lavagem 

c om vapor para se retirar o que ainda resta de mel nesta 

fase , assim como iniciar a secagem do açúcar. 

Após a lavage.m,procede-se a frenagen que deve ser a mais rápida 

possivel,preparando-se a · ope-raçã~ de descar~,que pode ser manual 

ou automática.Toda essa operação de centrifugação em centrifuga-

dores intermitentes costuma demorar cerca de 6 minutos em média, 

incluindo a operação de lavagem com água e a vapor ( no caso do 

açúcar de l.a. ). 

A outra parte do material centrifua&do,que nã1:> é · açúc&r,é sepa-

rada em m9l rico de lA e em mel pobre de lA .O priaeiro retorn~ 

a fase anterior para alinentar o xarope,que. posteriornente,vai 

ser de novo centrifugado.O segundo,o mel pobre de 1~ vai para o 

cozedor de 2~ , que por sua vez dá origem à nassa cozida de 2~ 

que será centrifugada, sem ser lavada, dando origem ao fim do 

processo,ao açúcar de 2.a. 

De qualquer maneira, o açúcar depois de centrifugado é descarre-

gado em um condutor que pode ser do tipo parafuso-sem-fim ou do 

tipo vibratório . O primeiro consiste num"parafuso-sem-fim",que vai 

girando e empurrando o açúcar.mas tendo o incoveniente de provo-

car quebra dos cristais de açúcar, não é muito utilizado no 

Brasil.O segundo.o vibratório,é o usado na usina Junqueira,e 

consiste numa espécie de"esteira vibratória"que,ao vibrar,impede 

• um empedranento,separando os cristais,sem quebrá-los. 

Cone se pode perceber,já de antemão,o uso ou não de trabalhado-

res e o tipo de mão de obra a ser utilizada dependerão dos recur-
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sos técnicos que se dispuser,ou melhor ainda,dependerão, no caso, 

dos recursos e do tipo das centrifugas. 

Por exemplo,se a centrifuga for uma intermitente,então haverá a 

necessidade de trabalhadores,que podem ser sem nenhuma especiali

zação,para · alimentar a turbina e para fazer a descarga com uma 

pá.Enquanto que, havendo uma centrifuga intermitenta. moderna,auto

mática ou centrifuga continua,não haveria este tipo de serviço.De 

qualquer forma, a operação de centrifugação, mesmo com as inter-

mitentes não automáticas,demanda pouca mão-de-obra. 

As centrifugas da usina Junqueira,em 1985,eram do tipo intermi

tentes. Lá» em toda esta S"6Ção, trabalhavam um total de 6 pessoas- e 

dois· turno, 3"6ndo que tanto os 2 operadores de turbina como os- 2 

auxiliares-, no caso os alimentadores. de turbinas, como os outros 2 

que eram"meladeiros",todos eles,eram permanentes,mesmo sendo sem 

especialização,como os alimentadores . No caso especifico da usina 

Junqueira, na época,a maior parte da produção estava voltada, 

conjunturalmente, para a produção de álcool e não para o açúcar, 

cujo mercado estava bem abastecido,não havendo necessidade, 

portanto, de se envolver muitos trabalhadores na fabricação de 

açúcar en geral,e isto diminuiu ainda mais a demanda de trabalha

dores nesta seção . 

Tal como ocorre em outras seções da usina, também ocorrem modifi

cações no processo de trabalho nesta seção na entre-safra.São 

feitas as revisões dos motores e de alguma peça que se tenha 

quebrado;porém,aqui a manutenção em geral é um pouco mais fácil, 

pelo próprio tipo de máquina envolvida,ou seja,motores elétricos 

costumam ter problemas de menos dificil resolução. 
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4 . 3.7.2 . A secagem, classificação, acondicionamento e armazenagem 

do açúcar. 

Os tipos de açúcar fabricado podem ser ou o açúcar cristal 

branco ou o demerara (açúcar bruto).Na usina Junqueira fabrica-se 

o do primeiro tipo".E' sobre este que escrevemos. 

O açúcar saido da centrifugação,antes de ser ensacado,necessita 

ser secado,por duas razões.Primeiro,porque ele está muito quente 

ainda,e a sua temperatura é de cerca de SO~C ou 70~C e segundo 

porque apesar de aparentemente bom,com nada que possa dificultar 

sua armazenagem e seu consumo posterior,ainda está com alguma 

umidade,pouca para ser percebida a olho nu , algo até lX Pode 

parecer pouco,e não siS11ificativo,ma& e&ta& duas condições são 

suficientes para provocar o empedramento deste açúcar e isto 

determina que seja feita a operação de secagem . 

A secagem pode ser efetuada en aparelhos chamados secadores (que 

podem ser vertical ou horizonal)ou por intermédio de um conjunto 

de ventiladores.No Brasil,o mais comum são os secadores 

horizontais (e a usina Junqueira possua um deste tipo) . Este tipo 

de secador consiste num cilindro metálico(com cerca de 1,3metros 

de diàmetro),levemente inclinado; internamente possue un eixo no 

sentido long.itudinal,que o atraves5a . Possue também un radiador de 

ca l or (para dissipação do calor) e um ventilador,além de,às 

vezes,ter um resfriador . 

No processo de secagem,o açúcar é introduzido em uma dai extre

midades do secador,sendo forçado a ir para a outra extremidade 

pelo eixo interno,e a caminhar em contra-fluxo com uma corrente 

de ar ( dos ventiladores),saindo bem mais frio e seco . 
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Após a secagem,em algumas usinas,faz-se a operação de classifi

cação dos açúcares em aparelhos chamados classificadores. Estes 

contituem-se de um conjunto de peneiras de crivos crescentes e, à 

medida em que os açúcares vão passando,vão sendo retidos pelas 

pene iras, cada uma, de acordo com os tamanhos de· seus crivos, sele

cionando os açúca~es pelos tamanhos dos cristais.Esta operação de 

algum interesse comercial pode ser abolida,dependendo da politica 

de produoão da usina. 

Passando ou não por classificadores,o açúcar necessita ser arma

zenado em sacos ou a granel. O mais comum é o ensacamento do 

acúcar em sacos de· 50 kilos. Para ser ensacado o açúcar, após ser 

secado,é elevado por dutos ou esteira a uma altura maior(por un 

aparelho chamado elevador),de onde,por gravidade vai para a moega 

de recepção. 

Esta moega de recepção çonsiste num vasilhame de madeira ou de 

outro material.em forma cônica ou piramidal com o vértice para 

baixo e nele um dispositivo,uma"alavanca de gaveta",que permite 

abrir ou fechar a moega,deixando,ou não,passar o açúcar de acordo 

com o comando do trabalhador que a opera. 

Toda a operação de ensacamento envolve vário~ trabalhadores 

postados em torno da balança:o moegueiro,um que controla a balan

ça,dois que seguram o saco a ser enchido,o costurador,os carrega-

dores dos sacos e os motoristas das pequenas carretas. A balança 

fica embaixo da moega e em volta dela ficam o moegueiro,o balan

ceiro e os outros dois para segurar o saco aberto.O açúcar vai 

saindo pela moega e caindo no saco, colocado em cima da balança, 

até que o balanceiro dê o sinal para o moegueiro que então fecha 
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a moega. A seguir um dos trabalhadores retira ou põe o pouco que 

falta de açúcar para completar o peso,com uma pequena pá de mão 

(do lado dele há um pequeno monte de açúcar de onde ele retira ou 

põe ) .Estando com o peso correto,o saco é costurado rapidamente e 

retiraqo por um carregador que o leva nas costas até uma uma 

pequena carreta,estacionada próximo. Estando ela carregada,o 

motorista transporta os sacos para serem armazenados. 

O local onde se armazena e o processo de armazenamento devem ser 

apropriados para que o açúcar não se deteriore. O armazém deve 

estar sob continua vigilância quanto à limpeza e quanto à umida

de . Já os sacos de açúcar devem ser empilhados o mais possivel,com 

o menor espaço de circulação de ar para evitar que o açúcar 

adquira umidade do ambiente. 

Esta seção de ensacamento e da armazenamento de açúcar é uma das 

que mais absorvem trabalhadores.Uma parte deles são permanentes, 

principalmente o moegueiro,o balanceiro e o costurador;já os 

condutores de sacos tendem,em sua maioria,a ser safristas.Os 

motivos são os mesmos de outras seções da usina,ou seja,o fato de 

ter a usina um funcionam·ento sazonal,e o fato de estes últimos 

trabalhadores não serem qualificados e fazerem trabalhos do tipo 

braçal,cujo mercado de trabalho es~á abarrotado em relação às 

o fertas de emprego na época de entre-safra. 

4 . 4 A PRODUÇAO DE ALCOOL. 

O álcool pode ser obtido por meio de processo quimice ou bioqui

mico .O primeiro consiste na obtenção do álcool pelo processo de 

sintese e o segundo pelo processo fermentativo. 

Teoricamente, é possivel fabricar-se álcool a partir de campos-
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tos chamados carbohidratos,com base em matérias-primas como a 

madeira.o milho, diversos cereais e a cana-de-açúcar.Estas 

matérias-primas são classificadas em três grupos que podem ser as 

celulósicas,as chamadas amiláceas e feculentas e as açucaradas. 

No grupo das açucaradas existem as que são diretamente fermen

táveis e as- que não sãu:- direta•ente • fermentáveis.As primeira&· sik> 

de fácil e rápida fermentação. Entretanto,as diretam~nte fermen

táveis,como a eritrose,a sacarose,e a glicose, ao contrário do que 

poderia parecer,têm o seu uso restrito à indústria farmacêutica e 

às confeitarias,porque são matérias-primas muito caras.Já as não

diretamente fermentáveis são assim denominadas porque necessitam 

de uma adição de ãgua,o chamado" tratamento hidrolitico",antes de 

iniciar o processo de fermentação.Existem também as matérias

primas mistas que se constituem numa mistura de açúcares,como a 

cana-de-açúcar e o melaço ou m9l-residual. 

Nos paises desenvolvidos,em geral,o álcool é produzido através 

de processo quimico.Lá,os processos bioquimicos são freqüentemen

te ultrapassados pelos avanços tecnológicos da sintese quimica. 

Nestes paises,existe uma estrutura de produção e uma estrutura de 

salários,relacionada com aqueles avanços o que torna mais viável 

economicamente a produç~o de álcool em indústrias quimicas , a 

partir de certos gases oriundos do processamento de refino de 

petróleo. 

Nos paises subdesenvolvidos,como o Brasil, o álcool é obtido por 

meio do processo bio-quimico,conhecido como fermentação.A opção 

de se produzir álcool usando uma determinada matéria-prima em 

lugar de outra,obviamente,está ligada à problemática que envolve 

sua viabilidade econômica. 



121 

A facilidade de obtenção da matéria-prima,graças às condições 

como ambiente apropriado,clima,solo e distancia do mercado 

influenciam porque são condicionantes na obtenção de um nivel 

minimo de produtividade.Contudo,existem outros fatores tão ou 

mais importantes a serem considerados,no caso do álcool da cana, 

no Brasil. Primeiro,mais da m~tade do seu custo total de produção 

é de origem agricola,a ponto de se poder afirmar que,tal como o 

açúcar,o álcool também é feito no campo,e ai se usa mão-de-obra 

intensiva. Segundo,os salários de maneira geral e ,mais ainda,da 

área rural.são baixos,fato que desestimula o uso de máquinas e 

pelo contrário estimula a continuidade do uso intensivo de não -

de-obra e a manutenção da atual estrutura de produção. 

Por sua vez,o fato de fabricar-se álcool a partir de matérias-

primas mistas,cono a cana e o melaco,determina al~uns procedimen-. 
tos de industrialização e de obtenção do álcool. 

No Brasil,até antes do Pró-Alcool e da expansão do cultivo da 

cana para fabricar combustivel,a grande maioria das usinas só 

produzia álcool a partir do mel residual da fabricação do açúcar, 

que era o grande mercado a ser atendido.Até esta época,o número 

de destilarias autônomas ou de usinas que fabricavam somente ou 

principalmente o álcool era muito reduzido. 

Co~ a implantação do Pró-Alcool as usinas começam a reformar 

suas destilarias e a instalar as destilarias autõnomas,especiali-

zadas na produção de álcool combustivel. A usina Junqueira não 

escapou a esta regra geral e começou a reformar também sua desti-

laria e , dependendo da conjuntura do mercado, começa a destinar 

mais matéria-prima para o fabrico de álcool do que para açúcar. 
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As instalações fisicas de uma destilaria anexa de álcool (Fig . 2) 

constituem-se de um prédio ao lado (anexo) da fábrica de açúcar 

de,três ou quatro andares e ,de maneira esquemática,possuem : 

a) tanques de água; 

b ) tanques de preparo do levedo,também chamado de cuba de trata-

mento do levedo; 

c) tanques diluidores para a matéria-prima; 

d) sala de tanques ou das dornas de fermentação ; 

e) centrifugadores ou turbinas para separação do vinho em álcool 

e em leite de leveduras; 

f) equipamentos de destilação, incluindo a coluna de destilação; 

g) conjunto de retificação, incluindo a coluna de retificação; 

h) conjunto de desidratação, incluindo a coluna de desidratação; 

i) duetos ou tubulações para conduzir o material produzido em 

suas diversas etapas,ligando todo o sistema; 

j) painéis de controle. 

A fabricação de álcool numa usina.tal como a de açúcar.segue 

certos procedimentos de produção e de trabalho: 

a) a alimentação; 

b) o preparo do fermento; 

c ) a fermentação e centrifugação; 

d ) a destilação; 

e) a retificação ( para obter o álcool hidratado ) e a desidra

tação (para obter o álcool anidro). 

4.4 . 1.A alimentação . 

A usina Junqueira.assim como as demais usinas que fabricam 

álcool,a partir de destilarias anexas à usina,podem utilizar-se 
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d e três fontes de alimentação do processo: 

a) o caldo de cana,originário das moendas; 

b) o xarope,que já é um caldo concentrado, originário da etapa de 

evaporação,antes da cristalização , no fabrico do açúcar; 

e) e o melaço, que é o mel residual ou final,que sobra da 

centrifugação,quando uma parte sai açúcar e a outra, justamente o 

melaço. 

O n!vel de concentração de sólidos solúveis,ou a brix de cada 

uma destas substancias varia . Mas a concentração mais normal do 

caldo de cana é de 13%,a concentração do xarope é de 65% e a do 

melaço é de cerca de 88%. 

A cana utilizada para o álcool,da mesma maneira que a usada para· 

o açúca:ri, necessita daque.les- mesmos cu idadas quanto à matéria

pr ima., corte.., transporte e armazenagem,sob pena de haver problemas 

na fermentação,ocorrendo infecções e outros decorrentes de uma 

matéria-prima velha(acima de 48/72 horas) . 0 xarope, logo após sair 

da evaporação.vai para tanques,que necessitam ser limpos. 

O melaço também necessita de certos cuidados. Embora o nivel de 

deteriorização seja menor que nos dois outros casos,por ele 

~ossuir pouca quantidade de água,da mesma forma são necessários 

'.3.lguns cu idadas·. Os tanques de ar:nazenag.em têm de_ s-er de ferro, 

bem limpos e arejados,para que não haja infecções na fermentação 

pela presença indesejável de micro-organismos. 

Seja qual for a mistur"3. de açúcares ou a riqueza de açúcares", 

normalmente são necessários três procedimentos básicos nesta 

~ t apa cujo objetivo é a obtenção de uma concentração chamada 

mosto.O primeiro é a diluição da matéria-prima em quantidades 
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variãveis de ãgua;o segundo é a alteração dos seus niveis de 

acidez, e o terceiro é manter uma assepsia do lugar e do mosto; 

tudo para que a levedura tenha um ambiente ótimo a fim de levar 

adiante o processo de fermentação,em condições economicamente 

rentáveis. 

Toda esta preparação é realizada nos chamados tanques de prepa

ração do mosto e é muito importante.Para exemplificar o fato,no 

caso do mela90,o que se observa é que, apesar da brix alta 

(88%),este contém um teor de cinzas alto,além do fato de apresen

tar certos componentes quimices como o nitrogênio e uma quantida

de de ácidos menor que aquela desejada pela levedura. Embora no 

caso da cana-de-açúcar seja mais fácil fazer correções, também 

são necessárias certas quantidades de nitrogênio e de ácidos. 

Essa operação de correção é feita conjuntamente com adição de 

água em quantidades variáveis de acordo com a matéria-prima 

empregada,colocando-se todo este material diluido com uma brix de 

cerca de 18% que,a partir dai, recebe o nome de mosto. 

4.4.2 O preparo do fermento. 

O preparo do fermento nas usinas que utilizam matérias-primas 

derivadas da cana-de-açucar,envolvendo a mu ltiplicaçã~ das célu-

_as de levedura, é feito em duas fases.A primeira é rea l izada e~ 

laboratórios através do preparo,inoculação,e incubação de uma 

cultura de levedura,para a obtenção da quantidade de fermento 

necessário a formação do chamado"pé-de-cuba",9rincipalmente no 

c omeço da safra para dar inicio à fer~entação. A partir do mosto 

( 4 Q. ou 5Q. brix) previamente preparado e· esterilizado ( lOOml de 

mosto) num frasco de vidro inoculam-se as células de levedura, 
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adicionand o-se ácido-sulfúrico até se obter um pH de 4,5 , conside

rado adequado para a multiplicação.Então,espera-se cerca de 24 

horas. Passado este tempo,são feitas novas e seguidas inoculações 

a partir da primeira,em frascos cada vez maiores contendo 500ml 

d e mosto , 2 , 5litros ,depois em vasil hames maiores ( bombona )de 12 , 5 

li tros e depois em tambor de 35 litros de mosto que,a seguir, é 

d ividido em dois, procedendo-se à nova alimentação até obter a 

quantidade de células necessárias para a obtenção do"pé-de-cuba". 

Assim, no espaço de apenas alguns dias,partindo-se de lOOml de 

mosto,consegue-se o necessário para movimentar a fermentação de 

•J ma usina. 

Uma vez obtido o " pé-de-cuba" ,no começo da safra,as usinas passam 

a usar o processo de reutilização do fermento,não tendo mais 

necessidade de se reeditar a cada fermentação a fase laboratorial 

acima descrita,o que representa uma boa economia na produção . 

Então a multiplicação ,revigoramento e.assepsia do fermento passam 

a ser feitas na cuba de tratamento,onde ele recebe o leite de 

levedura proveniente de retorno de processo (da fase de centrifu-

gação), fazendo-se todo o tratamento,como a adição de água e de 

ácido sulfúrico. 

4 .. 4 . 3 A f ermentação e a centrifugação 

A fermentação alcoó lica é feita em tanques de ferro, chamados 

d ornas. Estas dornas são cilindricas,com fundo cônico,e sua capa

cidade pode variar de 30 .000 a 130.000 litros,de acordo com a 

d estilaria . Estes tanques ficam instalados num lugar chamado 

sa l as das dornas,qu e devem ser bem arejadas . 

As dornas têm um s i stema d e refriger a ç ã o que poàe ser i nterno , 
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-º · ãg• a c irculando den t r o d e serpen t inas ( den t ro do tanque ) ,ou 

ex ~ erno com ãgua circulando nas paredes externas do s tanques. São 

o tadas d e tubulaç õ es de entradas de mosto,de leite de leveduras 

e d e saíd a d o v i nho no final de cada pro cesso de fermentaç ão , além 

d e ligações com out r as dornas. 

O tamanho das d ornas, o ambiente da sala e o seu sistema- de 

refrigeração são muito importantes para a ferment ação.Principal

mente,porque durante a fermentação é conveniente que se atenuem 

a s mudanças do ambiente externo,não se permitindo mudanças brus

c as na temperatura do most o em fermentação.Além do que , quanto 

maior a capacidade de vo l ume d as dornas e quanto mais auto

regulado o processo de fermentação,menor a quantidade relativa de 

mão-de-obra necessária e menores os custos de produção. 

A etapa de fermentaçã~ alcoólica do inosto começa com a aliment -

ç ã o das dornas que é feita com o mosto proveniente dos tanques de 

p r eparo do mosto e d o fermento ou leite de eveduras pro veniente 

da cuba de t r atamento.O pro cesso de fermentaç ã o mais usado no 

Brasil é conhec ido como "Helle-Boinot "ou ent ão a sua variante,o 

"Melle-Boinot-Almeida", s endo o segundo ind icad o somente para 

f e rmentações de caldo-de- cana. 

" e l e - Boino t " é aqu e e no q ua se r e cuperam a s leveduras ogo 

após o f ºn a d o proc esso d e fermentação . A fermentação em si é 

rea izada por organismos microscópicos em me io de concentração de 

nut rientes ond e os açúcares , os compostos o r gânicos, são metabo-

lizad o s em cond icões ans.e r óbicas , " c onduzind o primariamente à 

f o r mação e e a nol",com a li eração d e 02 ( g ã s carbônico ) . A 

~e :d a e~ q u e a ~ ermen tacão vai se processando a brix va i d"mi-
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nuindo e, '' quando cessa · a atenuação da brix do mosto em fermenta

cão e antes que te rmine completamente o desprendimento de C02" ,o 

material fermentado e transformado em vinho é conduzido para um 

decantador.As impurezas decantadas v ão para um tanque e o vinho é 

enviado ao centrifugador,onde se fará a separação da levedura 

presente no vinho que,após a qual,se chama vinho delevedurado. A 

levedura recuperada é levada á cuba de tratamento onde receberá 

água para dilui-la,ácido sulfúrico e nutrientes se for necessá

rio,permanecendo ai,aproximadamente,por 4 horas e depois enviada 

novamente para reiniciar o processo de fermentação em uma outra 

dorna. 

Normalmente,a parte da destilaria que envolve mais trabalhadores 

é a fermentação.Além do pessoal da lavagam das dornas,trabalham 

os,diluidores de caldo e ainda outros ajudantes,sendo estes últi

mos de maneira geral safristas ou então pessoas recém efetivadas. 

Envolvem também pessoal com vivência prática em fermentação,como 

o fermentador.O processo de fermentação tem uma série de caracte

rísticas que cabe a este último profissional acompanhar.Existe 

uma variedade grande de problemas que podem aparecer durante uma 

fermentação,e que estão relacionados a sintomas,indicadores 

práticos do andamento de uma fermentação e de um acompanhamento 

do processo reito pelo fermentador .. Isto ajuda o pessoal do 

laboratóri o a controlar e detectar passiveis doenças e infecções. 

Para .exemplificar, odores de vinagre e presença de mosca podem 

ºndicar que não houve um cuidado necessário com limpeza,e que 

houve contaminação por bactéria;uma maior acidez no mosto, menos 

liberação de C02,com menos espumas do que normal,podem indicar 

irregularidades na fermentação e contaminações de um melaço mal 
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ccnservario,ou ainda ~ma cana quei~ada ~ mal arm1zenada. P0rtanto, 

~ fermentação cujo processo necessi t a ser rigorosamente observa-

do, a~resenta todo um conjunto de sintomas,que são a manifestação 

d o seu andamento,que então podem ser controlados.Uma boa fermen

t 3~ao deve ter.por exe~plo,uma temperatura entre 26 e 32QC ,"o 

brix deve cair rápida e continuamente " ,o cheiro deve ser de fruta 

madura (e não de acidez· ou de ranço),a espuma deve se comportar 

segundo padrões de norrnalidade,a acidez deve-se manter estável.Se 

assim for, todo o processo de fermentação terminará em 16 ou 20 

horas,quando o vinho,produto da fermentação é,como já visto, 

centrifugado e enviado para um tanque de decantação para retirar 

certas impurezas,sendo então enviado ao centrifugador e depois,já 

delevedurado,mandado para o conjunto destilador. 

4.4.4 A destilação e a desidratação. 

O. vinho.produto da fermentação do mosto,é composto de várias 

substâncias: 

a) liquidas entre as quais a agua,algo ao redor de 90%,o álcool 

e t ilico,entre 5 e 10% e proporções menores de substâncias como 

glicerina,furfurol,outros áluois,ácidos,e aldeidos. 

b) sólidos em suspensão, como leveduras,bactérias,e bagacilho,ou 

e~ solução como açucares não fermentados,sais ninerais,e outros; 

e ) e ga~es , como o ~is carb ônico e outros. 

O mosto ,como já vimos,é composto de várias substàncias,cujos 

pontos de ebulição sao diferentes. "O processo no qual componen

tes . de uma mistura sio separados em função dos seus diferentes 

pontos de ebulição é chanado de de~tilaçào.O processo de separa

ç io parte do componente mais voLátil,que será o primeiro a ser 

separado da ~istura,para o componente menos volitil cu de maior 



129 

j?onto de abuliçao".(Delgado,1875) 

Dentro de uma usina de açúcar e álcool,a destilação,por motivos 

técnicos e econômicos,é feita em três etapas.de acordo com o 

produto produzido e sua finalidade:destilação,retificação e desi

dratação. A motivação técnica está baseada no fato de que os 

intervalos de temperatura de ebulição das frações que são obtidas 

são amplos.a ponto ~e.na prâtica,serem obtidas misturas de um ou 

mais componentes de cada vez, levando a uma nova etapa. 

4.4.4.1 A destilação (1~ etapa) 

O processo de destilação do vinho delevedurado tem a finalidade 

de obter o álcool etilico presente no vinho. 

A primeira etapa de destilação(a destilação própriamente dita) é 

realizada no chamado conjunto destilador,cuja parte principal é a 

coluna de destilação.A coluna de destilação é composta de uma 

série de caldeiras de destilação superpostas uma em cima da 

outra,cada uma delas chamada de "prato"ou"bandeja",dai a imagem e 

a idéia de uma coluna. 

O conjunto de destilação é constituido também do elemento de 

aquecimento(a vapor)chamado de caldeira de aquecimento, tubulações 

de entrada de vinho e saida do flegma,e sifão de vinhaça,~tc.Cada 

prato é constituido basicamente de um recipiente,que é o próprio 

prato e de uma salda para os gases.que liga ao prato de cima. 

A operação começa com a entrada e deposição do vinho nos pratos, 

~~e que atinja a caldeira de aquecimento, quando o vinho começa a 

se aquecer,até alcançar o ponto de ebulição de um de seus compo

nentes que é o álcool.Neste instante.o álcool no estado de gás 
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coceça a sair,indo borbulhar no recip i ente cheio de vinho da 

bandeja de cima.enriquecendo de álcool a mistura do prato de 

ci~a.numa sequencia de baixo para cima.sendo estas bandejas aque

cidas com os prõprios vapores provenientes das bandejas de baixo. 

Assim.aquecendo-se o vinho.os vapores das substâncias mais volá

teis vão passando de bandeja em bandeja.subindo.E à medida em que 

estes vapores vão subindo.nas bandejas de cima vão sendo concen

trados os produto mais volãteis,no caso o àlcool.No momento em 

que a temperatura na última bandeja superior estiver com 94QC, 

abre-se a entrada de vinho.que se aquece e evapora.passando de 

bandeja em bandeja (Figura 3) ,desalcoolizando-se,até o momento 

em que se abrem as válvulas em baixo da coluna de onde sai um 

material conhecido como vinhaça.Na parte de cima da coluna saem 

os gases que vão,a seguir.para um condensador de onde sai,o 

flegma que já é uma substância com 54% de álcool em cada lOOml,ou 

o que é o mesmo.com 54oGL (GAY-LUSSAC).Toda a estabilidade do 

sistema na coluna.pressão e controle do flegma,é realizada,con

trolando-se a entrada de vinho e a saída de vinhaça. 

4 . 4.4.2 A retificação e a desidratação (2ª e 3ª etapas). 

Apesar do flegMa já conter,em média,54QGL ,ainda estão presentes 

várias impurezas.além da água. Para se retirarem do flegma estes 

elementos.tornando-o àlcool 96oGL,que é o objetivo desta fase,d 

necessário passar o flegma pelo processo de retificação. 

Este processo é feito em um conjunto chamado retificador . O 

~ cnjunto mais usado nas destilarias anexas das usinas àe cana é 

ccnstituido principalmente de duas grandes peças . A primeira , é 

c~mposta de uma série de três colunas sobrepostas e a seguinte, 
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composta de uma 011t ra séri e de duas colunas t~mbém sob=epostas. 

Coda uma destas colunas,tal como a coluna de destilação,é 

ccnstituida de "bandejas",ou"pratos " ,funcionando segundo o mesmo 

principie daquela da primeira fase,como uma seqüência de caldei

ras.O que muda são os formatos das caldeiras.o seu número,etc ... 

Na primeira grande peça,embaixo,está uma coluna de destilação.no 

meio está uma coluna de epuração (depuração) do vinho,e em cima 

desta,uma de concentração do chamado âlcool de cabeça(álcool 

contendo impurezas) ,cada qual com uma finalidade precipua.A de 

baixo (a coluna de destilação) esgota o vinho,e as outras duas de 

cima têm função de purificação,cada uma para um determinado tipo 

de impurezas . 

Na segunda peça uma parte é a coluna de retif icação,que faz o 

esgotamento (saindo um resíduo chamado flegmassa) ,e a outra é a 

zona de concentração.por onde sai o produto retificado. 

Existem também peças acessórias como o aquecedor do vinho, 

recuperador de calor da vinhaça,painéis de controle,e outros . 

O vinho, quando entra no conjunto destilador,é aquecido,e vai 

para aquela primeira grande peça,purificando-se.E' dai que sai um 

dos sub-produtos mais poluidores de todo o processo,a v~nhaça, 

também conhecida como vinhoto,que,depois de passar por um recu

~erador de calor (para ap~oveitar o calor da vinha9a),sai do pro

cesso para as lagoas de decantação.Uma outra parte.o flegma ,vai 

para a segunda grande peça.de onde sai o álcool retificado ou 

hidratado (entre 96Q. a 96, 5Q.GL ) . C1Jmo sub-produtos desta fase temos 

a flegmassa( outro residuo ) e o óleo de fúsel. 
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Q~ando se pret~nde fabricar o álcool hidratado interrompe-se 

aqui o processo, enviando o produto para os tanques de armazena-

gem e dai para os postos de consumo,para os carros.Quando o 

produto pretendido é o álcool anidro,então é necessário passar o 

álcool retificado ou hidratado por mais um processo que é o de 

desidratação, que é feito na coluna de desidratação.onde o álcool 

é desidratado, utilizando-se do benzol(elemento àesidratante), 

resultando o álcool anidro (99,5-99,S~GL). 

A quantidade de vinhaça produzida numa usina de álcool é um dos 

grandes problemas a ser contornado,pois,como se sabe,é altamente 

poluidora e,pa~a cada litro de álcool produzido,produzem-se de 8 

a 11 litros de vinhaça para cada litro de álcool).0 problema tem 

sido contornado de duas maneiras básicas, nem sempre satisfató

rias. Uma parte tem sido jogada de volta,como reposição de nu

trientes no solo,e portanto como fertilizante nas próprias lavou

ras de cana-de-açúcar.A outra parte do vinhoto tem sido jogada 

nas chamadas lagoas de decantação,localizadas próximo as usinas. 

Aliãs, existe toda uma legislação de controle deste tipo de 

efluente,na qual se proibe o seu lançamento diretamente nos rios. 

Na usina Junqueira,uma parte deste vinhoto costuma ser jogada 

também nas estradas de ter~a internas das fazendas.servindo como 

~lemento compactador; mas só nas est:adas mais próximas da usina, 

porque mais longe seria inviável economicamente. 

Como se pode perceber pela rápida descrição da transformação do 

·9l.nho em álcool e dos aparelhos desta fase,observa-se que os 

processos qul~icos são realizados de maneira a ocupar mão-de-obra 

em sua grande Maioria especializada ou com vivência pr1tica na 

destilação.Aqui,quase não hã safristas,e mesmo entre estes.foi 
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j~ tinha a!gu2~ experi~ncia en ~~ setor corr~l~to a~ da destila-

- ~!,). 

~est~ secão d3 destilaria.tal como e~ outras ,o trabalho de 

~atina na época da saf~a é substituido por uma outra rotina 

durante a entre-safra.Nesta época.os trabalhadores que não são 

disp~nsados e que permanecem trabalhando na usina põem-se a 

desmontar as tubulaoões e as colunas de destilaçio e a montá-las 

novamente.preparando a safra do ano seguinte. 

5.A estrutura do complexo. 

Uma usina de açucar e ~lcool,para funcionar.necessita de uma 

est~uturs organizacional na qual estão contidos os setores ou 

departaaentos de apoio à produção. 

O eoaplexo de produção de Igarapava ea 1985 ocupava cerca de 

3100 trabalhadores no total incluindo os cerc3 de 2000 cortadores 

de cana não diretamente vinculados à usina.que correspondiam a 

64~ do total.(GRAF.lSA) Já 13% trabalhava~ n3 divisão industrial 

e 11% na diretoria de agronomia;as outras ,a divisão de suprimen

tos e serviços e a divisão administrativa,um setor de higiene e 

se~urança do trabalho,além do setor de relações nunanas e assis-

:: ~~e ia soe ial represen ta•ram, senados. cerca •ie 12:L . Se não cons i-

d e=armos os bõias-frias,todo o conjunto ocu?ava en 1985 ,na época 

j3 safra.1109 trabalhadores ( obviB..!lente,ta:bém não considerando 

~s ~mpre~ados de outras ~azendas da fundaç~o fora do complexo de 

cana J . 

D~stes,a divisão agr!col~ com 335 pes~cas e a àivisão industrial 

~oo 395 ~raM os ~a~s numerosos e i~portant~s sob o aspecto da 
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produç!o,correspondendo a c~rcs de 65% do pessoal vinculado à 

usina. 

Na d i •ris ão d·e agronomia 40, 6% eram peões ou braçais; 40% eram 

trato~istas ou motoristas;e 19,4% eram técnicos agricolas,pessoal 

administrativo das fazendas.além dos 3 ligados á aviação agríco

la. 

Na divisão industrial,(GRAF 16B) o departamento de cana (balança 

e recepção da cana)ocupa 20 pessoas (5%);a fabricação de açúcar, 

181(46%);0 de geração de vapor e eletricidade 27(7%);a destila

ria,24(6%) .Nesta divisão estão também os departamentos de eletri

cidade de manutenção e de construção que, conjuntamente, empre

gam 79 pessoas (20%).São eletricistas,mecânicos e ped~eiros, 

cujas funções são muito importantes para o funcionamento da 

usina. Os mecânicos e os eletricistas trabalham.na época de 

safra,em turnos de 12 horas, fazendo e orientando a manutenção 

rotineira dos equipamentos.Na entre-safra, têm sua carga de traba

lho reduzida a 8 horas,desmontando os equipamentos e orientando 

os profissionais de cada ãrea de produção na revisão geral delas. 

Faz pa~te também da divisão industrial o departa~ento de contro

le de qualidade,que se constitui no pessoal do laboratório que 

são em número de ~3 ( 14,6%). São técnicos ~m quimica,analistas e 

~mostradores, entre outros.A rotina do laboratório acompanha a da 

usina,trabalhando na safra,em turnos de 12 horas cada.Tal como em 

outras partes da usina,aqui também há os safristas e os peraanen

tes, sendo P.stas úl~imos empregaàos com algu~a especialização e 

~queles,Qomo os que coletam as amostras,safristas. O laboratório 

é responsdv~l pela expedioão de um relatório diãrio dos ndmeros 
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cia pr~du9~0 de ~çücar e dlcooi, entregue à diretoria da usina 

para um acompanhamento da produção, e tambén de um outro relató

rio feito quin~enalnente e entregue ao I.A.A .. 

Fazendo parte da divisão administrativa,nas muito ligada à 

produção. é o setor de armazenagem de açúcar e o depósito de 

álcool.Das 80 pessoas de toda a .divisão ,29 (36%) trabalhaa nos 

armazéns de aç~car e 2 (2,5%), nos depósitos de âlcool.Nesta 

divisão está o setor de contabilidade da usina, onde há 33 

pessoas (41,2%).Este é um setor en que só há permanentes.O servi

ço do escritório é organizado de maneira que,na 6poca da safra, 

trabalha-se 8horas por dia e na entre safra o trabalho é feito 

até que as tarefas da safra acabea;então,cessam os· trabalhos (da 

divisão administrativa) e o pessoal descan9a até se começarem a 

pr~parar a safra· do ano seguinte.Neste setor estão incluidos 

taabéa os que trabalhaa nas resid&ncias da usina para a alta 

administração. 

A divisão de suprimentos e serviços é encarregada de fazer as 

provisões de peças e as oficinas mecânicas encarregaa-se dos 

carros,tratores e implenentos.além da carpintaria,da serraria e 

da fundi9ão,sendo grande parte deles mecânicos e carpinteiros, 

além de motoristas e outros.E~ toda a divisão trabalham ua total 

de 96 pessoa&,sendo 59(61,4%} mecànicos,carpinteiros,serralhei

:os,trsbalhadores da fundi9ão.O demais são os motoristas e os 

escriturários. 

Na 4ivisão de. relações humanas e assistência social trabalham 

144 pessoas.Ela ~ encarregada de fazer a manutenção da vila,de 

propriedade da fundação.que se constitui num verdadeiro viveiro 

d~ mão-de-ob~a.Os trabalhadores desta divisão são principalmente 
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lig~dos à segurança ,construção civil e ao saneamento e urbanis

mo. 

Além de haver dentro da diretoria de operações uma divisão de 

r9lações humanas e assistência social.há também uma diretoria de · 

assistência social onde trabalham 52 pessoas. A fundação Sinhá 

Jun~ueira é proprietária de outras 6 fazendas situadas próximas a 

Ribereirão Preto e Barretos.Elas atuam no ramo da pecuária e da 

citricultura,mas são de porte modesto em compara9ão ao complexo 

de Igarapava. 
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Capitulo 4 : A Força de trabalho na usina Junqueira: 

O~igens,caracterização e evolução funcional. 

1. Introduçáo 

A existência de um certo grupo de trabalhadores com certas 

características quanto à quantidade e qualidade.num determinado 

espaço.é fruto de condicionantes que transcendem a este espaço e 

refletem uma determinada evolução das forças produtivas numa 

determinada formação social concreta,evolu9ão esta que se especi

fica de maneira diferenciada no espaço. 

Percebe-se isto,após un breve exame das migrações internas havi

das nas ultimas décadas no Brasil.As condicionantes.por exemplo 

no caso do Nordeste,seriam mais de origem interna à região do que 

externa.Mas numa análise um pouco mais rigorosa defrontar-se-ia 

com as mútuas e múltiplas ~eterminações principalmente econômicas 

e também politicas e culturais,que acabam imprimindo certa confi

guração á força de trabalho. 

"Os homens fazem sua propria historia.mas nao a fazem como 

querem;não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob 

aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas 

pelo passado.A tradição de todas as gerações mortas oprine como 

um pesadelo o cérebro dos vivos."(K MARX,1978) 

A atual geração de trabalhadores é fruto.entre outras coisas.da 

geração que a precedeu,de seu passado histórico,de tal forma que 

poderiamos explicar aspectos importantes da evolução do trabalha

dor atual,partindo de suas origens. Estas origens estão na base 

das mudanças verificadas no decorrer de suas vidas e,exaninando

as. poder-se-ia captar o seu sentido e ajudar-nos a compreender o 
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porque da atual situação do trabalhador. 

Para se chegar à compreensão destas mudanças,no caso especifico 

dos trabalhadores da usina Junqueira . de Igarapava,partiu-se da 

origem de suas familias,mais precisamente dos locais de nascimen

to e dos trabalhos exercidos por seus pais, traçando-se un breve 

perfil social deles.seguido de un exame da evolu9ão funcional, 

das mudanças da posição do trabalhador na produção.na busca de 

algumas de suas caracteristicas.Como se pretende partir da origem 

da familia do trabalhador.cumpre esclarecer o que se entende por 

"pais".Neste caso,em primeiro lugar.por pais entende-se os pais e 

as mães dos trabalhadores participantes,anbos de un determinado 

conjunto da força de trabalho .co·nsiderando-se mesmo as mães que 

tenham sido somente"donas de casa"como fazendo parte daquele 

conjunto,pois o trabalho da "dona de casa"apesar de ser conside

rado força de trabalho não produtiva,diferindo portanto daquela 

força de trabalho produtiva, que valoriza o capital.deve ser 

considerada realizadora de un trabalho socialmente necessârio a 

produção da força de trabalho. 

2.1 Origens da familia,os pais. 

Durante a análise dos dados referentes à origem dos pais.surgiu 

o problema de como agrupar estes dados.de tal forma que não se 

tornasse um agrupamento aprioristico e,como conseqüência,ocorres

sem distorções na compreensão da realidade durante a análise dos 

dados.Como a usina se localiza no estado de São Paulo,no limite 

com o estado de Minas Gerais,não teria sentido escrever-se sobre 

o :ocal de origem dos pais dos trabalhadores.prendendo-se somente 

as fronteiras estaduais.Isto porque,neste caso, correr-se-ia o 

risco de juntar-se no mesmo grupo,casos do mesmo estado, porem de 
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ár~as mais distantes e diferentes e, por outro lado,separar casos 

de âreas próximas,só por se tratarem de estados diferentes. 

Optou-se então pela plotação destes dados em mapas e cartas. A 

seguir,estabeleceram-se as áreas de trabalho,áreas de concentra

ção usando-se alguns critérios.O primeiro foi o de concentração, 

de quantidade de pais em relação com o municipio de nascimento;o 

segundo foi o de proximidade destes munici~ios ( uns com os 

outros),estabelecendo-se áreas de concentração em relação à 

extensão.Foram também considerados implicitamente critérios 

sócios-econômicos (aceitos na formulação de outras áreas de 

concentração),para facilitar uma identificação e evitar uma 

pulverização inconsequente dos dados.Assim.incorporou-se a região 

Nordeste como uma das áreas,porém sem considerar o sul da Bahia, 

isto porque observou-se uma área de concentração no limite de 

Minas com a Bahia(fato significativo),e una descontinuidade com 

referência aos dados do resto do Nordeste ''oficial". Portanto, 

quanto menor a concentração em relação à extenção,definem-se as 

áreas com critérios sócio-econômicos e mesmo utilizando-se da 

divisão em estados. 

Desta forma.utilizando-se destes critérios.foram observadas as 

seguintes áreas de concentração (Mapa 2) : 

a-Area de Igarapava, englobando municipios até 160 kilômetros 

distantes da cidade de Igarapava,esta área subdividida em 3 

setores concêntricos:um distante até 60 kilômetros de Igarapava, 

um segundo distante mais de 60 km até 100 km e um terceiro de 

mais de 100 km até 160 km. 

b-Area de Santo Antonio ào Monte,nome de um municipio do estado 

de Minas Gerais situado a meio caminho entre o Triàngulo Mineiro 
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~ a cidade de Belo horizonte , englobando municipios distantes até 

160km de Santo Antônio do Monte.Esta área também foi subdividida 

em 2 setores concêntricos:um até lOOkm e outro englobando munici

pios distantes mais de lOOkm até 160km . 

c-Area do norte de Minas-sul da Bahia,envolvendo os nunicipios da 

zona linitrofe destes dois estados,considerando-se limites desta 

área una faixa de 100 km do lado sul(para Minas) e 200 km do lado 

norte(para a Bahia) ao longo da divisa estadual. 

d-Nordeste do Brasil,sem a faixa sul da Bahia. 

e-Area do sudeste de Hinas,conpreendendo as cidades de Juiz de 

Fora,Barbacena,Ouro Preto e Carangola. 

Sob o rótulo de"outros",ficaran os originãrios de outros paises, 

as cidades e os estados de menor concentra9ão,incluindo-se ai uns 

poucos dos estados de São Paulo e Minas.No que se refere a estes 

últinos,incluiram-se dois tipos de dados:dados cujo nome da 

oidade não se conseguiu.obtendo-se somente o nome do estado de 

origem (seus filhos não sabiam) e dados de cidades cujos nanes e 

localização se conhece,mas que se apresentam dispersas e longe 

das áreas de concentração citadas (Tab 2J3 e 4). 

2.1.1 Os pais originários de Igarapava. 

Um~ vez que da ãrea de Igarapava procedem grande parta dos pais, 

objetos desta análise,44,5% do total.optou-se por detalhar mais 

estes dados. Assim,subdividiu-se esta área em três setores 

(também concêntricos)de proximidade a partir da cidade de Igara

pava:um setor englobando municipios distantes até 60km . outro de 

nais de 60kll ate lOOkn e o ultimo os de mais de lOOkM ate 160kll 

de distância de Igarapava,com todos estes setores incluindo 
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TABELA 2 : ORIGEM 005 PAIS 

MUN IGAF.PEAVA S.ANTONIO M/B NE JF -------OUTROS--- total 
IGRPV SETOR SETOR SP MG OUT ET SR 

A B e TP D E TP TP 
RURAL 36 54 7 3 64 17 4 21 19 15 2 4 7 2 1 o 14 135 

-
URBANO 10 18 6 4 28 18 3 21 o 5 2 2 3 o o 1 6 62 

IGNORA 6 7 1 7 15 3 2 5 5 4 2 1 2 2 7 o 12 43 

TOTAL 52 79 14 14 107 38 9 47 24 24 6 7 12 4 8 1 32 240 

TABELA 3 ORIGEM OOS PAIS (PORCENTAGEM) 

MUN IGAF.PEAVA STO ANTONIO M/B NE JF OUTROS 100 
IGRPV SETOR SETOR 

A B e TP D E TP SP+M o+E+S 
RURAL 26,6 40,0 5,1 2,2 47,4 12,5 2,9 15,5 14,0 11 , 1 1,4 8,1 2,2 

-- -- --
URBANO 16,1 29,0 9,6 6,4 45,l 29,0 4,8 33,8 0,0 8,0 3,2 8,0 1,6 

-----
IGNORA 13,9 16,2 2,3 16,2 34,8 6,9 4,6 11,6 11,6 9,3 4,6 6,9 16,2 

--·- --- ---
TOTAL 21,6 32,9 5,8 5,8 44,5 15,8 3,7 19,5 10,0 10,0 2,5 7,9 5,4 

-- --·- ·- -

TABELA 4 : ORIGEJI DOS PAIS -PORCENTAGEM ( RURAL -URBA! O 1 
A'R E A 5 D E e o C E T R A Ç ~ O O U T R O 5 

"UN. IGARAPAYA SANTO ANTONIO "'ª NE jft 

IGRPV S E T O R S E T O R 
A B e TP D E TP S?+ll O+E+S TP 

RURAL 69,2 68,3 50,0 21,4 59,8 44,7 44,4 44,ó 79,1 ó2,5 33,3 57,8 23,0 43,7 

URBANO 19,2 22,7 42,a 28,5 35,5 47,3 33,3 44,6 o,o 20,8 33,3 26,3 7,6 18,7 

16 ORA 11 ,5 8,8 7,4 50 H,O 7,3 22,2 10,ó 20,8 16,6 33 ,3 15,7 69,2 37,S 

TOTAL 1001 ..............•... . . •.......................... . ..... . . . .. . ..............•.........•. 

Legendas 
H/B:norte de Minas-sul da Bahia NE:Nordeste JF:área de Juiz de Fora 
OUT:outros TP:total parcial TOT ou T :total 
SP+M:São Paulo+Minas Gerais MUN IGRPV municipio de Igars.pava 
o+E+S: O:outros estados + E:estrangeiros + S:sem dados. 
IGNORA:sem informação. * -continuação. 

% 
TP T 

10,3 

9,6 

27,9 

13,3 



municipios dos estados de Sao Paulo e Minas Gerais. Estas pessoas 

nascidas nesta área viveram e trabalharam nela, havendo apenas um 

ou outro caso de migração com longa permanência fora,seguida de 

retorno. 

A maior quantidade de pais é originária do setor aais prõxiao ao 

municipio de Igarapava,com 79 dos 107 da ãrea.(Tabelas 1 ,2 , 3) 

Estes pais vieram em sua grande maioria da própria Igarapava, 

65,8% (52 dos 79) do setor,mas também de Conquista,Uberaba,Sacra

mento,do outro lado do rio Grande,em Minas,além de Buritizal em 

São Paulo,entre as principais.Os pais originários deste setor ,em 

sua maioria, nasceram e tiveram sua vida e seu trabalho relacio

nados com a produ9ao rural. Incluem-se neste varios que nasceram, 

foram criados,se casaram e tiveram filhos,trabalhando nas fazen

das da usina Junqueira.na época em qu.e não existia o bóia-fria e 

quando ainda (e assim foi até a década de 60)os trabalhadores 

rurais das fazendas da usina moravam nas colônias de trabalhado

res que havia antiganente. 

Dos outros dois setores,aqueles envolvendo cidades distantes 

entre mais de 60 até 100km e de mais de 100 até 160km de Igarapa

vs,são originários 26,1% dos pais da área.Eles vieram de Santa 

Juliana,Araxá,e Capetinga de Minas e de Franca e Batatais do 

Estado de São Paulo,além de outras como Ribeirão Preto e de 

Uberlândia e Prata.mais distantes.Destes setores,35,7% nasceram 

em locais urbanos e outros 35,7% na zona rural.Quanto aos .28,5% 

restantes embora não se disponha de àados comprobat6rios,a 

maioria,provavelmente seriam de origem rural,dado ao tipo de 

~conomia da área. 

De todo o contingente de pais dos trabalhadores, mais da metade 
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(53.27%) exerceu seu trabalho ligado à produção rural.Entre 

estes, a grande maioria,representa os que foram ao longo de suas 

vidas operários rurais braçais.não especializados en nenhum tipo 

de serviço especifico. Fizeran todo tipo de trabalho braçal,cujo 

principal requisito é a força bruta.embora se 

possa dizer que requeira tanbén alguma técnica(por exenplo,um bom 

cortador de cana necessita, além de força,uma coordenação de 

movimentos,uma técnica portanto,ao cortar e jogar a cana cortada 

no eito ).Fora cortar cana,oolhiam oafé,faziam trabalhos tipioos 

de safra,e tambén na entre-safra cuidavam do trato das culturas 

do café e principalmente da cana. 

Houve alguns que chegaraa a se tornar feitores ou chefes de 

turma,ou então tratoristas.Estes faziam parte de uma camada de 

trabalhadores que correspo~deria,se 6 assim que se pode dizer,a 

ua''escalão médio"dentro da estrutura de produção e provavelmente 

de uaa estratificação social.Aléa destes houve aqueles que ea sua 

geração ainda detinha.a ua pedaço de terra para a produção de sua 

subsistência;eran principalmente pequenos proprietãrios mas cujos 

filhos seriam apenas simples trabalhadores,nada possuindo senão 

sua própria for9a de trabalho. 

Entre os pais ea aeral,as mães representavam 53% do tot~l,sendo 

que metade destas.trabalhando fora do lar e em sua aaioria traba

lhadoras rurais,"de enxada na aão". 

Pelo fato de a economia da ãrea. antes de 80 ,apresentar poucas 

indüstrias,o n~nero de trabalhadores envolvidos no setor tem 

pouca expressão.De indüstria relativamente grande,só ~ usina 

Junqueirs e• lg•rapava.Ao sul tinhamos a área agricola de Ribei

r3o Preto.ao norte a de pecuaria do Triangulo Mineiro.Os poucos 
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pais trabalhadores industriais trabalharam assin na agroindostria 

da cana,principalmente na usina.Somente 4,6% deles trabalharam 

neste tipo de produção e .mesmo assim eram,em sua maioria, traba

lhos braçais e sen especialização. 

Já os que trabalharam na produção de serviços eraa escritur6-

rios, auardas, motoristas, taxistas e enfermeiros.Outros faziam 

manutenção das estradas de ferro que havia nesta área. Até a 

década de 60 a importância da ferrovia para a produ9ão de açúcar 

era muito grande,e o transporte de cana e aç~car da usina Jun

queira era feito por ferrovia.havendo portanto toda uma infra

estrutura de estrada de ferro a ser a~tida,trabalho levado a 

efeito por estes trabalhadores. 

2.1.2 Os pais oritinârios de outras áreas. 

Se 44,51 dos pais nasceram ea Igarapava,o resto é procedente de 

outras áreas,aas deve-se destacar três delas:a de Santo Antonio 

do Monte, a do liaite do estado de Minas coa Bahia e o Nordeste, 

tal cono formulamos,ou seja,sen a parte sul do estado da Bahia.No 

que se refere aos pais originârios destas âreas,notou-se durante 

as entrevistas feitas com seus filhos que.uma parte substancial 

deles,em boa ·parte de suas vidas,viveram e exerceram suas àtivi

dades profissionais na área de Igarapava.Isto transparece no 

grande n~mero de familias que são residentes na usina Junqueira 

há 20 anos ou mais e no fato de uma boa parte destes pa.is nasci

dos em outras áreas terem exercido trabalhos claramente ligados à 

economia de Igarapava. 

A area de Santo Antonio do Monte localiza-se.como citado aciaa, 

entre o Triangulo Mineiro e a cidade de Belo Horizonte e 19,5% do 
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total dos pais nasceram lá.Esta área foi subdividida em 2 setores 

concêntricos,sendo que o setor mais próximo(compreendendo munici-

pios até lOOkm de Santo Antônio do Monte)é responsável por 80,8% 

da área.Assim. ,es.tes· pais. vieras. p . .rincip.a.lmente de- B:ambui, Dor.es 

de Indaiá, Pitanaaú e · Lagpa, da P.r.ata ... além de cidades como Silo 

Gotardo.,uc pouco 11&.is - distante.( no outro setor de nais dr 100 a-té' 

160kn· ) . 

Segundo dados fornecidos por seus filhos,os pais nascidos nesta 

área seriam,no primeiro setor,de predoninancia urbana (sem consi-

derar aqueles sobre os quais não se dispoen de dados)con 47,3%. 

Já no se•undo,haveria ua peso maior dos nascidos ea zona rural, 

con 44,4%;computando-se a área toda, ter-se-ia ua equilibrio entre 

os dois,rural e urbano,coa 44,8% cada.Poréa,quando se atenta para 

o trabalho destes persona.aens,percebe-se que 44,8% tinha• ua 

trabalho li&ado à produ9at> rural, 12, 7%' à produ9to· industri·ai- e 

8,5% á produção de serviços.Percebe-se tanbén que excluindo-se as 

~ães que exerciam tarefas dom6sticas em seu lar,a participação da 

produção rural sobe para 67,7% ,o que denota bem a importancia da 

produção rural na absorção da força de trabalho . 

Entre os nascidos na área de Santo Antônio do Monte e que traba-

lhavaa- na.. p.roduqão. r..ural, .,., sua. arande aaiorta era. t-rab:aln.-

dore~ rurais, que faziam todo tipo de trabalho, havendo un~ pouoos 
1 

realizando trabalhos especif icos da agricultura de cana. Já aque-

les que trabalharam em produção industrial,tratan-se de trabalha-

dores da agroindüstria açucareira,de pessoas que passaraa grande 

r;>arte de suas vidas· trabalhando en !ao.rapava, na us~na<:- JuQqueira. 

Poucos foram os pais originArios da area de Santo Antonio do 
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Monte, que· t ·raba:lha·r!lflD"' n•"'· ~àuç:ãé @' ~i.ço&,, ap:en111!J:r 8'~ ~, not'an~ 

do-se que a maioria destes eram simples trabalhadores com alguma 

profissionalização. As mulheres correspondiam somente a 25.% cfa, 

força de trabalho produtiva e a grande maioria das nães desta 

ár&.a- era·- "d'en~ cta; 0894ti! . 

Da 6rea situada . entre o norte de Minas e o . sul da Bahia são· 

provenientes 10% dos pais.Ela incorpora municiP-iO!t" ao long~ da 

fronteira, distante cerca de 100 km ao sul para Minas Gerais e 

cerca de 250 kn ao norte para a Bahia,tratando-se cono se sabe de 

uma •rea con arandes problemas sociais e econõnicos,cono o 

subdeaenvolvi.-.nto cr..Onic.o frequentemente agravado ainda nais. 

pelo. f.'"enõ119no daaii. sa:catt'.D•9""se · lembrar· que· a. área,. do·: norte . d'.9•· 

Minas,ap-a-r de nllb fazer parte do Rordeste est4' incluid•. rra zonll". 

de. intevmc;Jro dJr SUDBN·E·. 

Bles vieram. princ.ipalmente de Montalvania,Januttria,Salinas e 

Taiobeiras situadas no norte mineiro e das cidades de Cariranhs, 

Guananbi e Boninal no sul da Bahia. 

Destes pais,pelo menos 79,6% nasceram no meio rural,não se 

dispondo de outros dados dos denais,embora haja indicaçOes de que· 

fossem en sua maioria rurais.Trata-se de una àrea con certa 

tradição na aa.roindúKria- d&·· cana., o que~ facilitaria·· u- adaptação 

em caso de mudança para Igarapava,e talvez ,fosse mesmo um dos 

motivos do porque escolheram Iaarapava e não uma outra qualquer. 

De todos estes pais desta área cerca de 66,6% tiveram seu traba

lho ligado à produção rural.Entre estes a maioria foi trabalhador 

rur.al agricola,notanda-se tamt;ém • uns pouoos arrendat~r.ios. Pouco 

mais da metade das naes nao trabalhava fora de casa,sendo que as 

outras,en sua maioria,foran trabalhadoras rurais,fazendo trabalho 
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braçal. 

Outros 

base a 

pais 

região 

são aqueles originários do"Nordeste".Tendo-se por 

Nordeste do IBGE criada a partir de critérios 

s6'cio-econ0-micos-, e ' utilizafldo-se-- também- o cri té-rio de 

ção estabelecido ant&riormente,formulou-se· uma re~ão 

sem, conS<-iderar· uaa. f-a-ixa d.e- 2S{)k1n do su 1 da estad-o·-da~ 

concen-tra

N-ordeste 

B&hi ai-· ao 

longo da fronteira min~ira.O que delimita o Nordeste,tal como a 

formulamos,é uma descontinuidade de casos(ou eventos)entre a área 

de conce_ntração de Minas-Bahia e os outros casos do Nordeste. 

Os originários desta área correspondem a 10% do total de pais e 

são provenientes,principalmente dos estados de Rio Grande do 

Norte.da porção centro-norte da Bahia e da Paraiba,que juntos si.o 

responsáveis por 75% dos pais da área.São pessoas que em sua 

maioria (62,5%) nasceram no meio rural con apenas uma pequena 

parte nascida em zona Urbana e que em 54% do-s casos exerceram 

trabalhos relacionados à produção rural.Aqui,ao contrário do que 

se observou em outras áreas,o número de pequenos proprietários é 

maior do que o dos trabalhadores rurais (não proprietários) 

enquanto os primeiros são 29% do total desta área ,os trabalha

dores rurais são 25%,incluindo-se nestes dois grupos alguns com 

passaaem pela agroindustria canavieira da região Nordeste cto 

Brasil. 

Fora estes pais originários das ãreas de Santo Antonio do Monte. 

Minas-Bahia e Nordeste, observamos uma pequena concentração de 

pais nascidos no sudeste de Minas.em municipios como Juiz de 

Fora, Ouro Preto , Barb:acem&' e Santa Luiza de Carangola , numa' 

percentagem de 5% do total. Sao em sua maioria naes "donas de 

casa". 
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Todas estas areas,a de Igarapava,a de Santo Antonio do Honte,a 

do norte de Minas-sul da Bahia,a do Nordeste ,bea coao a do 

sudeste de Hinas,todas elas juntas compreendeu 86,6% do total de 

pais dos trabalhadores atuais ,dentro do universo da amostra. 

Assim os pais ori•inarios de outros lu•ares do Brasil e do 

exterior são 13,3~,sendo 10% brasileiros e 3,3% estrangeiros.Mo 

caso dos brasileiros,trata-se de pessoas de municípios dispersos 

pelo território e fora das áreas de concentração.Dentro deste 

grupo.nos casos de São Paulo e Minas Gerais,trata-se de munici

pios como ParaguaQu Paulista,Aparecida do Norte.e de Ituiutaba e 

Patos de Kinas(duas cidades próximas ao Trian•ulo Hineiro,mas 

fora da 4rea de concentração),entre outros.Estes ~rasileiros ••' 

sua maioria tanto nascera.a na zona rural,coao exercera.a durante 

sua vida profissões tipicamente rurais.Neste grupo,apenas ent-re 

os nascidos em São Paulo,se observou um m1mero coapar.ativamen-te 

menor de pais exercendo profissões relativas ao meio rural. 

Os estrangeiros vieram do Japão,Polonia e Turquia(de antes de 

1918 ou de áreas controladas pelo Império Otomano).Entretanto 

cabe salientar que o fato de a quantidade de pais estrangeiros 

ser ninina não significa que no passado eles não tivessem sido 

numerosos.Pelo contrãrio,há indicações claras que o n~mero de 

trab~lhadores estrangeiros foi grande no passado, e . marcou sua 

presença na área de Igarapava.Como exemplo disto,na ~·rópria carta 

de 1:50000 de Igarapava do ano de 1972,consta a presença de una 

colônia Japonesa ( que depois teve sua existencia constatada 

durante as entrevistasº, mas· que nã'o mais existe), nas, terras da 

usina Junqueira.Além destes estrangeiros hã indicações de outros 

mais. 
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Pierre Monbeig, em seu livro "Pioneiros e Plantadores de São 

Paulo",mostra num mapa de localização dos imigrantes que passaram 

pela hospedaria dos imigrantes de São Paulo,a chegada de estran

g.eiros· entr.e. 1898 e 1902,e mais,que entre 1926 e 1930 entre 3000 

e 6000 imigrantes se dirigiram à Iaarapava.Embora não tenhamos 

feito uma pesquisa no sentido de se perceber quantos dos atuais 

trabalhadores são descendentl9s daqueles estrangeiros,existea 

indicações de que uma boa parte dos descendentes daqueles estran

geiros não estão mais na área.(Monbeig,1984) 

Por exemplo,antiganente,existiu uma colônia japonesa,provavel

mente,com algumas dezenas de membros residindo nas fazendas da 

usina Junqueira~ Hoje em dia ,dificilmente se encontra um que 

seja descente daqueles japoneses. Deve-se lembrar que o fato de 

na amostragem tenha aparecido tenha aparecido somente uns poucos 

descendentes de estrangeiros não é de todo estranho se levarmos 

em conta os objetivos da pesquisa (que não foi o de encontrar 

estrangeiros)e o tamanho da amostra.Contudo,isto nos faz pensar e 

indagar a respeito de onde e~taria atualmente o resto destes 

estrangeiros, e principalmente os seus descendentes e mais,sobre 

o que estariam fazendo,suas profissões, etc ... ? 

Embora estas indagações fossem aotivo para uma outra pesquisa,e 

fugisse ao ambito da nossa proposta de trabalho atual,há indica

ções de que uma parte ponderável tenha se dirigido para outros 

municipios mais ao sul,mais próximos a Ribeirão Preto,junto com a 

parcela da população em geral que saiu de Igarapava,assim como de 

outros municipios próximos.O municipio de Ig-arapava,assim como 

outros com caracteristicas semelhantes.vem mantendo o número de 

sua populaçao,ou ate mesmo diminuindo, nas altimas decadas; isto 
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estaria ocorrendo em virtude da estrutura de produção de Igarapa

va e suas proximidades não estarem comportando aquele incremento 

da força de trabalho que todo ano deveria entrar para o mercado 

de trabalho da área. Isto forçaria una nigração para outros 

municipios cuja estrutura de produção possibilitasse un increnen

to maior da força de trabalho. 

3. As áreas de ·origem do trabalhador atual. 

Para se perceber as áreas e locais de nascimento dos atuais 

trabalhadores,utilizou-se dos mesmos procedimentos já utilizados 

quando da deliaitaçl.o das é.reas de nascimento de seus pais. 

Plotou-se as oco-rr&nc·ias- num napa- para se delimitar árett1 de

concentração. (Kapa 3) Como resultado,observou-se que poder-se-ia 

adqtar ba-s-icanente aquelaa meslll!l's- áreas de concen·t-raçto adotada& 

no caso do~ pais,.As di~eren9as s-ianificativas toraa duas:pri.nei

ro,a inexistência de trabalhadores nascidos na área de Juiz de 

Fora para que se justificasse una individualização como área de 

procedência de trabalhadores,e a outra foi a observação de que 

não há nenhum trabalhador originário do sul da Bahia.Assim o que 

era a área do norte de Minas-sul da Bahia (como área de origem 

dos pais) foi restringida ao norte de Hina~JAs áreas de origem 

dos trabalhadores atuais da usina Junqueira são as seguintes: 

a-área de Igarapava,incluindo municipios até 160k.n da cidade de 

Igarapava,subdividida em três setores concêntricos de até SOk.n,de 

mais de 60 até lOOkm e de mais de lOOkm até 160km, respectiva 

mente; 

b-área de Santo Antonio do Honte,subdividida em dois setores 

concentricos:o primeiro de até lOOkm e o outro de mais de 100 até 

160km ,respectivamente; 
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e-área do norte de Minas,incluindo um~ faixa ao longo do limite 

Minas-Bahia,de aproximadamente lOOkm para o interior de Minas . 

partindo-se do limite com a Bahia;e 

d-Nordeste do. Brasil. 

Observaado-se-os.dados aasia-orsanizados(Tab 5,8 e 7) e d.ispoa:

tos, vemo• ccmo priaeira apr~__,,ao qu~ a· área de- I-.raPa-va 

concent~ 70% , 

Antônio do Monte 

portanto, uma boa maioria; que a área de Santo 

concentra 10%;a área do norte do estado de 

Minas, 5,8% e o Nordeste, 5%. 

Dos trabalhador•• nascidos na área de Ias.rapava (70% do total), 

64, 1 % s«'o.. de;, llWri.oilJi;os: di.stantea até< 00 1m d• I~apva.. s.>· 

provenienta. pr.i~c., do p:rósrio munioipio dtr: I811r8»eva,qua 

sóz inh• é- rempon-.....i- por· 55%. do- total pral. HIUI'" taabêtl vieraa eis 

municipios coao- Ar-in- e Pedr.eculho - S.o Paulo, e d• Conquitl!ta 

em Minas.Neste crupo estio os muitos trabalhadores que nasceraa 

en terras da usina Junqueira,quer nas fazendas,quer na vila de 

Coronel Quito(onde está a usina).Considerando-se a área como ua 

todo,mais da metade dos trabalhadores nasceram na zona rural. 

Os que nasceram na área de Santo Antonio do Monte são principal

aente do setor mais próxiao da-Santo Antonio,de municilrios- ca.o. 

Dores- de Indaiá·, P-arã de- Mina.-, Arco, a· própria· Santo Antttnio do: 

Monte,e de São Gotardo no setor mais distante.e 58,3% são nasci

dos na zona urbana. 

Os originários da área do norte de Minas correspondRm a 5,8% do 

total e nasceram principalmente em tfontalvania e 5"&.linas,nas 

também em Januaria e Taiobeiras.Neste caso,cerca de 85% são 

nascidos no campo. 
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TABELA 5 :ORIGEM OOS TRABALHADORES (distribuição) 

HUN. IGARWAVA S.AN'l'Clf N .in NE ----01l'R)S-T0TAL 
IGWV SETOR SETOR SP ar BT SR TP 

A B e TP D B TP 
RJRAL 35 43 2 1 48 4 1 5 8 5 1 2 o 4 7 89 

u~ 31 34 1 3 38 5 2 7 1 1 o o o o o 47 

ICH:>RA 00 o o o o o o o o o o o 1 3 4 4 

TOTAL 68 71 3 4 8' 9 3 12 7 8 1 2 1 7 11 120 

TABELA 8 : ORIGEM OOS TRABALHADORES (% de distribuição) 

MUN. IGARAPAVA ST. ANTONIO N.MG NB. ---QlJTR)S----100 
IGll'V SITOR SBTOR 1 

A B e TP D 1 TP SP. o+B+S TP 
llJRAL 29,1 35,8 1,8 0,8 38,3 3,3 0,8 4,1 5,0 4,1 0,8 5,0 5,8 

:mBAll) 25,8 28,3 0,8 2,5 31,8 4,1 1,8 5,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 

CGNORA 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3 

L'Ol'AL 55,0 8',1 2,5 3,3 70,0 7,5 2,5 10,0 5,8 5,0 0,8 8,3' 9,1 

TABELA 7 : ORIGEM lXlS TRMWWXlRBS (1 rural -urbano) 

HUN. IGARAPAVA STO. AMTClfIO N .in NB. OOT TOT 
IGll'V SETOR SETOR 
/TG A B e TP D E TP 

tJRAL 53,0 55,8 68,8 25,0 54,7 44,4 33,3 41,6 85,7 83,3 83,8 57,5 
----

IRIWI) 48,9 44,1 33,3 75,0 45,2 55,5 68,8 58,3 14,2 16,6 0,0 39,1 
---

'GtllRA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3 

CJrAL 100% •.••• • ..••.•. • .••..••.•••.•.••••••••.•••••• • ••..•••...•••••••••••••. 
ecerxtas 
.in :Morte de Minas Gerais 
B. : Nordeste OOT: outros 'lUT ou T: total 
+B+S:outrae estadoe(fora SP .e in. )+B:istranaei..roll+S:aem dados. 
GlllRA:- reaposta 
UN:mnicipio 
3m>V: IaaraPava 
l'G.:sobre o total &eral TP:total pe.rcial sobre o geral 
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Já os que nasceram no nordeste são principalmente do Rio Grande 

do Norte e da Paraiba e na maior parte rurais. 

Tanto aqueles. que. viera•· do. norte de Minas como aqueles que 

vieraa do Nordeste.ou são de municipios que, na· maioria daa 

vez.es~têm um&- economia canavieira importante ou então tiveram 

passagem por ela,trabalhando.Isto foi constatado não somente 

pelos dados estatisticos,como também nas entrevistas.Este fato 

pode ser importante para se entender por que os trabalhadores, 

quando sairan tanto do norte de Minas cono do Nordeste,escolheram 

Igarapava cuja economia tanb~n está baseada na cana. Haveria 

pois,un co11P011ent-e cultural ou de identidade com u• trab .. lho j*" 

contreoido. 

Nos ~ltinos anos un grupo de trabalhadores do Nordeste ven 

regularmente trabalha~ durante a safra na usina de Igarapava e 

depois,terminada a safra,retornam ao Nordeste. 

O diretor do departamento de pessoal,na época,en 1985,pensava na 

possibilidade da usina pagar o ônibus para levar de volta esse 

pessoal assim que acabasse a safra,como já havia sido feito no 

ano anterior.Este fato é significativo porque.dada a peculiarida

de do trabalho tal como ele é organizado,con una fase onde se 

requer muitos trabalhadores e outra onde se requer,menos,ocorren

do a dispensa de una parte do pessoal,é provável que seja do 

interesse da usina manter este tipo de vinculo com estes traba

lhadores. Isto faria com que a rela9ão capital trabalho se tornas

se potencialmente menos conflitiva,pois trata-se af~nal de uma 

força de trabalho de outra area que.na safra do Nordeste, trabalha 

por lá mesno e que completa seu periodo anual de trabalho no 
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sudeste.em Igarapava.Neste grupo de trabalhadores,há inclusive 

algun s cuja famllia,mais exatamente os pais,possuem um pedaço de 

terra no Nordeste,o que acaba facilitando as coisas para 

ele.Pois,o trabalhador,mesmo no caso improvável de não conseguir 

nenhum emprego,na época de safra no Nordeste,ainda tem a possibi

lidade de permanecer na casa dos pais, trabalhando lá, mesmo que 

não ganhe nada ou quase nada,mas somente para ter um teto e 

esperar a época da safra do sudeste. 

Os trabalhadores oriundos das áreas de Igarapava,Santo Antônio 

do Monte.Norte de Minas e do Nordeste são em conjunto mais de 90% 

do total . 

Os outr~s.aproximadamente 9% ,fa~em parte de um conjunto diveT

sificado. Inclui uns poucos do estado d~ São Paulo e do sul do 

estado de Goiás (próximo ao Triângulo ~ineiro) ,um estrangeiro e 

alguns poucos de origem desconhecida.sendo que a maioria deste 

conjunto nasceu no campo. 

Fazendo-se uma comparação entre as porcentagens de origem dos 

pais e filhos,são visíveis dois processos:o primeiro é a fixação 

da geração dos pais na área de Igarapava,com a diminuição do 

número de trabalhadores nascidos fora da área. O segundo é a 

c rescente urbanização,acompanhando uma tendência i;eral, resultado 

do tipo de desenvolvimento do capitalismo nas últimas décadas no 

Brasil. 

4 . Caracterização da força de trabalho:o trabalho permanente e o 

trabal ho temporário. 

A maneira como es t a organizada a produçao em uma determinada 
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empresa, dentro do regime capital is.ta da, p.rodução, numa determinada 

situação concreta , está condicionada a certos padrões,fora dos 

quais a empresa não sobrevive. Esses padrões de organização dados 

por uma conjuntura econômica e social independem do querer indi-

vidual de cada um de nós. Por· outro lado, também não pode·m-os- , por· 

causa disto,encarar as "leis- capitalistas de mercado" ,como "natu-

rais" e "eternas",~guladas por uma " mão inviS'ivel" e que, quando-

contrariada por alguma intervenção do Estado na economia, voltar-

se-ia contra a sociedade. A sociedade no Brasil é dividida em 

classes sociais com interêsses diferenciados,podendo acontecer 

que um determinado grupo queira impor o interêsse de uns como 

sendo o interêsse de todos e é por isto que existem as lutas 

sociais. Seja como for,o fato é que a conjuntura social,econômica 

e politica,influencia na organização de cada empresa e na maneira 

como ela se relaciona com seus trabalhadores. 

Entre a realidade de uma empresa e a realidade de um pais,a qual 

a empresa está submetida existe uma série de mediações e de 

fatores que acabam por tornar a realidade de uma determinada 

empresa diferente das outras embora portando dentro de si algumas 

determinações mais gerais e fundamentais que nos remete ao modo 

de produção. No caso da força de trabalho da usina Junqueira, 

também estão presentes tanto as determinações gerais como aquelas 

especificas /( Na usina Junqueira,assim como nas outras,o desenvol

vimento do capitalismo no Brasil impõe na organização do trabalho 

para a produção de açúcar e álcool a existência tanto do trabalho 

permanente como do temporário. 

4.1 Os trabalhadores permanentes. 

O que caracteriza este grupo é o fato de serem eles empregados 
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formalmente registrados pela usina,com todos os vinculos que a 

l ei prescreve,de direitos e deveres,de jornada de trabalho,horas 

extras, férias, indenizações, etc. Eles são trabalhadores perma-

nentes,isto é,quando acaba.. o perto.do da colheita,não são dispen

sado V'ª linguagem dos p.róprios trabalhadores, são aqueles que 

possuem um. emprego "gar.antido " .A g.arantia de emprego é uma aspi-

ração dos trabalhadores não permanentes,e uma etapa vencida para 

os que a conseguiram;enfim,um verdadeiro marco na vida de um 

trabalhador da economia da cana. 

A les trabalham, principalmente na usina,na destilaria e no escri-

tório e normalmente,sã_o aqueles que tem alguma especialização,ou 

alguma "prof issãof / Não é por mero acaso que todas as posições 

chaves, ou então postos com alguma importancia na unidade fabril 

de produção,e na destilaria de álcool são ocupados por trabalha-

dores com vinculas legais diretos e claros com a usina. Fora 

estes trabalhadores existem também aqueles que são permanentes 

pelo fato de serem da confiança da usina. Estes freqüentemente 

são antigos empregados,ou então de "familia de gente conhecida". 

No caso da usina Junqueira.a estes vinculos,normais no esquema 

de produção das usinas brasileiras,tem-se acrescido o vinculo por 

moradia. IÍ E ' que a maior ia dos trabalhadores permanentes da usina 

residem em casas de propriedade da própria usina (Trata-se de 

situação legada por um passado histórico,quando as relações 

uma 

de 

produção eram diferentes,e quando predominava o regime do colona-

to . A persistência deste vinculo e da vila talvez possa ser credi-

tada ao fato de todo o complexo de Igarapava ser de propriedade 

de uma fundação.o que implica em se administrar a empresa (todo o 

complexo produtivo da funda9ao)seguindo certos preceitos de ordem 
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legal,contando com uma determinada estrutura burocrãtica de deci-

sões diferente de uma empresa capitalista não pertencente a una 

fundação.Este fato poderia dificultar a tomada de certas decisões 

(que, se fosse- una emp.resa privada normal, seriam tonadas)que 

implicassem em maiores e drátlticas restrições para se norar em 

casas d~ usina.isto além de problemas de ordem politica que tais 

decisões poderiam provocar. 

Durante a década de 60 e 70 foram comuns os casos de "desativa-

ção" de colônias de trabalhadores no meio rural.como resultado do 

desenvolvimento das relações capitalistas no canpo que.no plano 

legal,teve coao correspondente o"Bstatuto da Terra" que veio 

contribuir ainda aais ao processo de transformação e de expulsão 

dos trabalhadores do campo para a cidade.Isto aconteceu con as 

antigas colônias nas fazendas da usina.parece que nun processo 

mais lento e gradual que o ocorrido na maioria das usinas. 

A vila não foi desativada,nas teve seu crescimento controlado e 

o acesso a uma moradia tornou-se muito mais limitado.Hoje,nesmo 

um técnico não consegue uma casa na vila sem antes passar por uma 

triagem,na qual a usina examina vários aspectos,desde os técnico~ 

até o pessoal para decidir sobre a conveniência ou não de forne-

cimento da casa. 

Atualmente, para a usina sai ben mais barato pagar o transporte 

do trabalhador até Igarapava ou Delta(en Uberaba)do que gastar na 

manutenção das casas da vila//Assim.no decorrer dos anos,passa-se 

a investir cada vez menos na manutenção destas residencias,impe-

dindo de serem habitadas.Algumas casas nos ültinos anos foraa 

demolidas.enquanto outras foram reformadas para dar lugar a equi-
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pament~s urbanos-,como o posto de:- serviço ~édico . 

Em 1977 havia 350 casas nas fazendas e 304 na vila,um alojamento 

com 59 dependências e um hotel.Em 1980,havia 291 casas na vila . ,e 

193 casas nas fazendas,aléa do hotel e do alojamento.Houve, 

portanto, una redução sub&tAneial cht casas·, particularmente, no 

número daque·la& das fazendas. Bm 1977, a população residente na 

vila e-ra ds 13Z8 habitantes· e àa~ fa~endas era de 1040;j~ em 1980 

a população de cada una.respectivamente era de 1694 e 961. Em 

1985,com o direcionamento maior das fazendas no sentido de ocupá-

las para produzir cana em detrimento da pecuária,o número de 

trabalhadores permanentes ou com vinculo mais perene coa as 

fazendas era de pouco mais de duas dezenas,encontrando-~e alguns 

peões com contratos permanentes mas sem vinculos diretos coa a 

fundação,e sim com a Sopresto,uaa agenciadora de mi.o de obra. 

Na aao11tr~a,qu119e todos que refidea nas ca .. s da P'undaçl.o~na . 
. 

vila ou nas fazendas;são permanentes,coa exceção de 5 que são 

safristas,parentes próximos daqueles,filhos,por exeaplo,e coa 

menos de 25 anos.no começo de sua vida profissional.Grande parte 

das familias de todo este grupo vivem há muito tempo nestes 

lugares.Cerca de 79% destes são trabalhadores cujas familias 

vivem há 30 anos ou mais na área.sendo 61,4% entre 35 e 40 

anos.Isto contrasta coa os 8,7% cujas familias residem há 10 anos 

ou menos.Na amostra (Tab 8) cerca de 65% dos permanentes são 

residentes em casas .da Fundação,17% em casa própria,cerca de 12% 

pagam aluguel e 5% moram em casa emprestada ou cedida na maioria 

das vezes por familiare sf/A residência onde costuma morar o traba

lhador permanente.seja ela de propriedade da fundação,ou não, tem 

na maior parte das vezes entre 4 a 6 cOaodos(Tab 9) e uma relação 

de 1 , 45 comodos por habitant (Tab 10). 
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TABELA 8 MORADIA PERMANENTB - SAFRISTA 

PBRMANENTE SAFRISTA 
A 

PROPRIEDD DA RESID!NCIA N2 PORC. No PORC. 

FUHDAÇAO 52 65,8 5 12,1 
, 

PROPRIA 14 17,7 21 51,2 

ALUGADA 9 11,9 7 17,0 

EtiPRESTADA OU CEDIDA 4 5,0 8 19,5 

TOTAL 79 100,0 41 100,0 

TABELA 9 MUMBRO Oi COMOOOS DA MORADIA 
PIRHAlfBRTBS 1 SAPRISTAS 

... 
NQ. DB COMO DOS PIRHAMI TI - SAFRISTA SAPRISTA v.• 

(s/resid.) 

Ng_ PORC Ng_ PORC. Ng_ PORC. 

bE 4 até 6 56 70,0 21 51, 2 19 52,7 

HAIS DE 8 20 25,8 18 39,0 13 38,1 

MENOS DB 4 3 3,7 4 9,7 4 11,1 

TOTAL 79 100,0 41 100,0 38 100,0 

* sem 5 safristas que residentes nas terras da Fundação. 



TAB 10: RBLAÇAO TOTAL DB COMODOS 
PERMANENTES E SAFRISTAS 

PERMANBNTE 

TOTAL O& COMOOOS 48.1 

TOTAL DB- HORADORB& 3Ul· 

REL.COH900S/HORADOR 1,45 

SAFRISTA 

201 

14& 

1,34 

TAB 11: NUMERO OI COMOOOS POR CONDIC&O DA MORADIA 

PRBQUllCIA DB TRABALHADORBS SAFRISTAS 

PROPRIA ALUGADO CEDIDO USIIA TOT. 

CLASSE DB MUMBRO (S/USIMA) 

DE COMODos· 

< DB 4 3 1 o o 4 

4, 5 E 8 10 5 5 2 20 

> DE 8 8 1 3 3 12 

TOTAL 21 7 8 5 38 

TAB 12 : TEMPO DE CONSTRUCIO B TEMPO DB OCUPACIO DA 
MORADIA DO SAFRISTA QUE HIO HORA IH CASA DA FUNDAÇAO . ·. · .. 

PRBQUlllCIA 

1588 

TOTAL 

4 

22 

15 

41 

llQ. DB TRABALHADORES MQ. DE TRA&ALHADORES 

CLASSE DB TEMPO 

OU PERIODO 

< DE 10 AMOS 

ENTRB 10 E 19 

> DE 19 AMOS 

que. ocupaa .. e_ .. 
por claase ou perio
do de teapo. 

18 

9 

9 

qu~ aoraa -. o .... 
construidas h~ detera. 
periodo de teapo . _ 

18 

9 

9 
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Quem vive na vila reside em casas de construção antiga,mas bem 

conservadas.Elas são padronizadas e costuman ter 5 ou 6 cômodos, 

sendo bem confortáveis,tendo posto de sa~de prôximo,escola,ruas 

linhaa d& Otribus dur..anta o c:lia"'-,p.rirroipa:laenta para I..-rasaava- e- ... 

15 ou 20 minutos che~-se lá. 

6 morador não paaa aluguel,somente uma pequena taxa de luz e 

água;enfim, tem uma boa moradia,perto do emprego,sem p&aar quase 

nad~sto 6 muito importante para o trabalhador,pois sianifica u• 

salá.rio indi-reto.... lsta- t'a-z, por ex911Plo, com que a-launs trabalhado..-

tr.abal.hadbreBt que reclamariam do salário, sempr& se lembrem que: 

com a de outros·,princ·ipa·lmente 008' os safris-t·as·,colocando-os coao 

para.metro para an4lise e comparação.Como os trabalhadores sabem 

que depois de se aposentarem terão de sair destas casas, normal-

mente,faz parte do projeto de vida destas familias · tentarem 

comprar uma casa para seus filho~ norarewr f\lturament~~ ou entKo" 

para. eles mesmos quando se aposen-tarem. 

Quem mora" fora--- datt" te·rr-at, dll· usimr·, mo·ra- 89' I&arapava· ou então ea 

Delta.~lguns,inclusive,já moraram na vila,mas quando casaram 

tiveram de sair.Normalmen'te,estes permanentes residem em casas, 

que poder-se-ia chamar de razoáveis, para os padrões brasileiros. 

Em boa pa.rte das vezes,são casas com localização perto dos chama-

dos equipamentos urbanos,em ruas calçadas,e~ntre os permanen-

tes,34% residem fora da ãrea da usina.sendo 17% en casa própria, 
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que normalmente• te~ ma is de S cõmodos~ co~ at~ IDO'radores por 

habitação. Os que pagam aluguel ou residem em casa emprestada,por 

exemplo,da sogra ou dos pais,somam 16,4~ número de cômodos no 

conjunto é um pouco menor que o dos dois sub-grupos anteriores. 

Os. que~ mora.n em casa própr-~a dizen que quere p:srmanecer em sua 

casa porque prim ro que,segundo eles," e · nosso " (deles) e que 

" custou muito tXabalho p:ara conseguir " qu ali "não 

pagam aluguel", mas a maioria deles ao mesmo tempo dizia que 

se,conseguissem uma casa d a usina para morar lá seria bom . Alguns 

chegam a dizer inclusive que alugariam sua casa,para terem uma 

renda a mais. Já os outros que são inquilinos, ou que mora.11 em casa 

emprestada, reclamam do aluguel e da situação e dizem que o que 

mais desejam é que a usina lhes ceda uma casa. 

Ei:iquanto na usina Junqueira_ o esquema de moradi e de lae1tl d 

ar.r~aentação d1l Dto:-d•-obr f~nciona ba~icamente e~• ~vila(coa 

as casas , ruas· e demais construções de ~ropriedade da usina, tal 

como ela está arianizada) sendo um viveiro de mão-de-obra para a 

usina,em outros lugares esse esquema pode ser diferente . Em muitas 

usinas do estado de São Paulo,as antigas vilas foram · desmantela

das,dand o lugar às plantações que tiveram assim sua área incre-

mentada-Desta forma praticamente toda a mão-de - obra, inclusive a 

permanente.passou a residir em ãreas urbanas de cidades próximas 

à estas usinas,e somente um punhado de funcionários, estritamente 

necessãrios,passou a morar em áreas destas usinas. 

Outro esquema de moradia e arregimentação de mão-de - obra funcio

na em Delta,no municipio de Uberaba,onde se acha a usina do mesmo 

nome,no outro lado do rio Grande.Lá nada havia em 1962, senão um 

tracejado de ruas vazias sem vestígios de conjuntos de habitações 
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(isto foi otrservado t.cabalhamto-se numa fotografia. aérea da áre-s 

da usina,feita pelo levantamento aerofotogramétrico de 1962,onde 

toda a área em torno da usina foi investigada). 

Investigando-se in loco,descobriu-se que,parte da ârea de Delta 

foi loteada a pessoas que acabaran vindo a construir suas resi-

dências na lo.calidade. Hoje,Delta é uma vila com algumas centenas 

de moradores.muitos dos quais trabalhadores daquel~ usina. Obser-

ve-se que neste caso a empresa loteia uma parte das terras, 

óbviamente reservando uma parte para as instalações indústriais 

da usina,além de uma outra parte destinada ao plantio para obten-

ção de una quantidada de matéria-prima que dê condições dB opera-

c ional idade- à usina. A seguir" o lateamen to é' urban iz<ado, pa,ra· 

poster.iormente servir da- vive-iro d.e 11ilb-de-obra, sem a emg.resa- te~ 

que 11as-tar en aanutençã"o de casas, ruas~, saúde, etc, transt' er indo 

todos . e&tes- a,astos para os· p~oprietários da& res-id&ncia&(muita& 

vezes funcionãrios da usina)e para os cofres póblicos do munici-

pio ou do estado.E' claro que neste esquema a empresa passa a ter 

um controle ben menor do espaço e da força de trabalho da usina 

do que no esquema da usina Junqueira,mas os custos de manutenção 

de toda uma infra-estrutura passam a ser nulos. 

Há também registros de algumas usinas onde estaria havendo certa· 

reativação das moradias em- terras de propriedade destaS' usinas. 

Enfim.dentro dos diversos esquemas,o que se procura é a garantia 

de certa quantidade de mão-de-obra para estas usinas.e isto pode 

variar com o tempo, 
/: 

local e conjuntur~as no caso da usina 

Junqueira,o esquema é dificil de mudar pelo fato de ser de pro-

priedade de uma fundação;assim,por exemplo,as casas e o espaço da 

vila não poderiam ser alienados,não poderiam ser vendidos~ 
/ / 
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4.2 Os trabalhadores temporãrios:os safristas. 

O que caracteriza o trabalhador safrista é o fato de ser ele 

contratado para trabalhar apenas para desempenhar uma determinada 

tarefa, que"" ne:oe~cári1:a ·. nu .. desbi&1:'nn,ada· época do · ano. U.me.• 
/ v.e:z; 

efetuada a tarefa,n~ final dessa época do ano,ele ét desligado da 

empresa~ qu~ o cont ratou , fioam:to desempregado. Conro vim-os- no 

capítulo que trata da produção de · açúcar e álcool,o ritmo de 

produção de toda a agroindústria da cana no Brasil acompanha a 

época da colheita ou da safra,e a dar 

safra são contratados 

muitos trabalhadores safristas;uma vez terminada a época de co-

lheita,entra-se na época da entre-safra,quando a produção sofre 

uma interrupção de alguns nêses,tornando desnecessários aqueles 

trabalhadores,que são despedidos,para serem provavelmente contra-

tados novamente no ano seguinte,no começo da safra. 

O safrista é portanto um trabalhador temporário,sabendo de ante

mão que,quase certamente , ao final da safra estará sem trabalho. 

Ele não tem aquela garantia de emprego de que desfruta o traba-

lhador permanente ·e, duran~ uat!"o q_l! _ cinco m.e..ses, na er:it?"e"-

safra , ficará sem proteção,sem perspectivas.Ele sabe que suas 

chances de obtenção de um emprego,neste periodo,não são grandes e 

que provavelmente no começo da entre-safra ficará desempregado, 

que quando encontrar um trabalho,nesta época,na maioria das vezes 

será um sub-emprego,rural ou urbano.algumas vezes sem nenhuma 

garantia e mesmo sem reg•stro.Isto , se não ficar todo o tempo 

desempregado ou fazendo " uns bicos". 

Na pesquisa , a porcentagem de trabalhadores safristas que não 



161 

conseguiram· emp-re-g;o- ou ent1:!.o viv.ia'll de "bicos:· er de ce.rca~ de: 

15% cuja maioria depois de muito procurar.acabava achando um,mas 

em condições piores do que aquelas do emprego da época da safra.A 

faixa etária dos safristas da amostra é variad~ até os 25 anos, 

43%"; entre os 26 e 3b inc lus:i~-e, 6X 8" 4 lr. os com 11tai d& 36 anos. A-

maioria.. daJ.ea afirnaraa que,~elo menos: uma vez em. sua vida, 

ficaram desemp'repctos- Z' me5'J-s ou ma-is. 

;J"'a agroindústria do açúcar e do álcool,há safristas não somente 

na parte agrícola como também na fábrica de açúcar,na destilaria 

e até mesmo no laboratór· .Portanto.não se resumem a um único 

tipo d~ t~abalhador nem a uma única posição na produção,enbora, 

num complexo . alfZ,.aindú'.S"tr.ial., :c..ealllr8J'Tte a.. ~ande:! m:a-i"'Ori . d" saf.ri -

pl · ·· car., 

nas fazendas d usina Junque-ira .. n c!rpoca de safra., ch9"1l-str a ter 

uma nédi de 2QOO bóia-s fT ias no crorte da cana. por d ia, enquanto 

que os safristas trabalhando no setor não agrícola, eram cer~a de 

1/3 da força de trabalho deste setor.o que corresponderia a cerca 

de 200 trabalhadores. 

Entre os safristas,os que t~abalham na parte não a~ricola , são 
..-·-~ 

formalmente e diretamente contratados ~el~ usinª 2_ar_a_ trabalhar 

durante os meses da safra.apôs os quais são pag,os seus direitos 

trabalhistas e mandados embur . ode acontecer que um- ou outro 

destes ' safristas seja contratado também durante a entre-safra,mas 
1 

trata-se de casos isolados e que,embora freqüentemente seja um 

passo na direção de se tornar um efetivo ou permanente,nada 

garante que no ano ~osterior seja de novo chamado. Na usina 

Junqueira há casos em que um safrista é eventualmente contratado 

para a entre-safra,mas no ano seguinte não é chamado.Aqui,os 



162 

1 critérios de· cont·ra-4:açãb para a: entre-safra~ p-odell". variar·, m&S.· 

normalmente costumam ser dois:o de eficiência no trabalho, ou 

como eles dizem " ... se aprovar",e o fato de ser"conhecido". De 

qualquer forma,a verdade é que um grande número dos permanentes 

trabalho ante• .. da se_ tornar un· permanente·. 

~~ . b_Çj_as-fri~, en·tr.11"' 01t' stfristas , formam- um grapo importante, 
,.,,,.------ - ------ -----

para se entender a força de trabalho na agroindústria da cana; 

primeiro pela própria quantidade de trabalhadores que representam 

e segundo,pelos vinculas trabalhistas pelos quais são regidos. 

Estes trabalhador.es~ são os cortadoras de cana, cujo trabalho ~ 

realizado na' época- da- Stt~ como o dos· out:ros . ~istae que: 

lesalmente apeear de ~~lharmr, rras· terras da usina-, não siio

tr.abalhadaraa. da• uaina-. 

O bóia-fria é empregado de um intermediário,de um agenciador de 

mão-de-obra, ?'~~~que revende sua força de trabalho às usinas. 

Também chamado de volante, é um personagem n_~o t_~o recente quanto ------ - ---·- . 

parece,mas que se tornou muito mais freqüente com a moderniza9ão 
----- -·--·- -- --- .- -. · ·- - ---- · -- .. -

da ag~icultura_b~asil~ira nas duas últimas décadas,com o desman-

telanen to _ çlo_ antigo sistema do_ cº.li:>n~~o. 

Freqü:entemente\existe uma espécie de"gatão"ao .. nesmo _ .te.llP.Q. 9ue 

existem os"gatos"menores.Enquanto o"gatão"é,na realidade,uma 
~------- ------

grande firma organizada para agenciar a mão-de~obra.tendo cente-

nas de trabalhadores, os "gatos"~_e_n_o_r_e_s __ p_od~n ... -~e_r_ até antiaos 

bóias-frias que compraram -~~- ~aminhão que pode servir de trans-
- -~-- --

porte e passaram a intermediar pequenos grupos de trabalhadores 

(40 por exemplo) junto as usinas/ Nos ~ltimos tempos,este canpo 
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tende a ser lugar de firmas afenciadoras arandes,uma vez que, 

somente firmas gr~ndes e com capital têm condições de observar as 

recentes restrições e obrigações no tocante ao veiculo de trans-

porte destea t~abalhadores,coao a obrigação de ser o transporte 

do tipo fecbado,não aais podendo ser coao era antic-nte,u• 

simples.. caminhão ea· p,recttrio estado- de conservação.Esta situa~ão 

foi mudada- dep:oi• d _ al&ía•~ g,L-evss . dos bóiaa-f-riae- ea que; ent-.r* 

outras reivindica9ões,se exigiu o cumprimento de determinadas 

leis que, antes de 1984,apesar de existiren,não eram respeitadas, 

sendo una destas, a que inpõe algunaslnornas e padrões para o 

veiculo de transport• de bóias-frias. Atualaente,os casos de 

desr9t1Pei.t-o • 99t1l'r lei.e-- nft conS'ti tue..- a< llal.i.-oria.. eaborw tnló• 

alguns· in~ ~ qur tei pei~.,.1..,,j 

No caso da usina Junqueira,existe uaa eapreiteira de aão-d•-obra 

muito ligada à usina,que 6 a Soprest~Ela 6 um exemplo do tipo d.

recrutamento de aão-de-obra descrito acima,alocando centenas de 

trabalhadores para a usina Junqueira. São principalmente cortado-

res de cana,além de alguns outros trabalhadores rurais para as 

fazendas,na época da safra e para o plantio e para os tratos 

culturais na época da entre-safra. 

pontos ou escritórios de agenciamento nas cidades onde atuam,coao 

no caso da Sopresto,que tem ua escritório em Igarapava.Se uma 

pessoa está desempregada e quer um emprego.vai ao escritório e se 

inscreve para trabalhar.Se for época da safra,sem dúvida encon

trará um emprego}rapida.ente,se for entr~-safTa deaorar~ algua 

tempo para empregar-se e mesmo assim quase certamente por ua 

s3lãrio bem menor que o da safra,ea têrmos reais. 
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Assim,uma usina contrata certa quantidade de trabalhadores junto 

a uma determinada agenciadora que arregimenta esta mão-de-obra 

nas imediações,providenciando os papéis,os registros en carteira, 

para ele começar a . trabalhar.No caso doS:- bóias-frias· cortadores-

organizar as turnas,providenciar o transporte d~s tTab•lhadores, 

além de organizar e fiscalizar o andamento do corte.Ao final do 

dia de trabalho,o fiscal da agenciadora mede en metros quanto 

cada un cortou,para controlar o pagamento.Após ter sido pesada e 

entregue a cana,a usina paga a empreiteira de não-de-obra que a 

seguir paga aos seus enpregados,ou seja,os cortadores. 

terras da, uad.na:, e t~ 98Ua. rinouJ.os ......-.eic.ioa e.. leaad• cea. 

una agenciadora\taz com que a usina nlo tenha responsabilidade•· 

legais com aquele que afinal trabalha para ela e tente transferir 

para a empreiteira todos os possiveis problemas da relação 

capital- trabalho,que adviriam de una relação mais dir~Esta 
relação indireta com a usina tem conseqüência nos salário• de·stea 

bóias-frias porque a agenciadora de não-de-obra,entre custos e 

lucros. acaba ficando coa cerc& de· 35'% do valor p.agp- pela usina a 

esta f9rça de trabalho,pagando cerca 65%(da importância recebida 

da usina)ao trabalhador/Esta situação de intermediação da força 

de trabalho faz com que algumas pessoas vejam neste fato una 

espécie de " dupla exploraç~~'// 

Apesar de legalmente os trabalhadores se-rem empregados das 

agenciadoras,os sindicatos recusam-se a negociar suas reinvindi1 
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cações e direitos jurrt:o às agenciador~Normalmente o dirigente 

sindical considera a agenciadora como " testa de ferro " da usina, 

a serviço da usina". Esta recusa fez co~ que os sindicatos 

conseguissem negociar diretamente com a usina, desprezando e 

passando por cima das empresas intermediadoras. 

Essas negociações diretas tem acontecido com muita freqüência 

nos últimos anos.principalmente no começo de safra quando geral-

mente são acordados os preços pagos por metro linear ou por 

tonelada de cana cortada pelo trabalhador, além de outras reinvin-

dicações não salariais.Também têm sido freqüente as negociações 

diretas entre os sindicatos de trabalhadores rurais com as 

usinas, quando da eolosfto d~ movimentos grevis:t:as de: cortadores 

de cana-~ oje 8ll dia, a im:ioriK' das questael! ou rrinvindic~çalr.t' 

que env~lvllll a cla!Hf.,..,qua:ae seapre,é remetida a una discu9São 

entre 

usinas, 

s1ndicatos- de trab lhadore& e usin r-1"sto 9'1.Qni..f ica que as 

diante do dilema de sustentar uma não vinculação com os 

trabalhadores ( o que poderia ser interessante para elas.que se 

desvinculariam dos problemas da relação direta) e de ver diante 

de si um problema se arrastar no tempo por causa desta relação, 

com eventuais prejuizos para elas,optaram pelo reconhecimento da 

situação e do vinculo real. 

Da forma coao e~tá organizada a produçã~ de açúcar e álco.ol, 

havendo uma época em que a produção cessa, à usina não interessa 

ficar com os trabalhadores todo o ano. 

A não contratacão direta da mão-de-obra é motivada pelo 

interesse da usina em manter certa distancia dos trab~lhadores. 

Talvez não compense a ela manter u21 departamento,que fatalmente 

teria de ser montado, com infra-estrutura minima de funcionamento 
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para arrebanhar todo esse pesso~rovavelmente. seria muito mais 

interessante a uma empresa ag4'iciadora que.além de fornecer a 

mão-de-obra para as usinas, pode também fornecê-la a outras 

ativ.idades.. de outras ·. emar.esas - rurais, p.odendo ocup.ar sua infra-

estrutura durante todo o ano ( especulava-se ,na época da p·e15qui-

sa,que algi,ina.s poucas usinas· estariam contratando diretamente os 

bóia11-frias- g.arr ah s-ll'fra. e-:. depois ~ no r'irral da s -afra, pagavam· 

todos os direitos trabalhistas e despediam-n~ 

Assim,por exenplo,quando é época da safra da cana,essa emprei-

teira arruma trabalhadores cortadores e durante a entre-safra da 

cana ela pode arre&inentar esses trabalhadores para outras ativi-

dades, como, por exemplo,a colheita de cereais, tal como 6 feita 

mais ao sul de Iaarapava.L6gico que o número de trabalhadores 

necessários nesta época e nesta reaião não 6 o mesmo da satra da 

cana,e que o salário rea-1 e1r funçãb disto cai.A questto est6. na 

maior naleablidade de una empresa criada especificamente para 

arrebanhar trabalhadores. Também deve-se ressaltar que,às 

vezes,as ligações de uma usina com a agenciadora são tais que se 

torna muito dif icil separá-las e entender uma sem a existência da 

outra. \Há casos em que os dirigentes de uma usina são também 

diri&onte0s~ ou p-ropri&tá~ios· d-e 8.8nciB.dora/sendo a p_róp,-ria necee

sidad. de.-- oraa,ni2!ar· a-: fnr.9a. de. tr~lho- par.9l' u11tet ct.t-erainada. 

usina ; a origem mesma da agenciadora que.a partir de determinado 

momento, ganha uma vida mais autônoma. 

/ 

/,J° atual estãgio do desenvolvimento econômico e agricola do 

Brasil e,em particular,do Estado de São Paulo,o qu~ se pode dizer 

é que,em nossa opinião,a figura do agenciador é necessária para a 

produção. Ela não é um mero apendice feito por apadrinhados da 
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us i ri~. somente para ganhar dinheiro " em cima"do trabalhador rural. 

O que se estã querendo dizer não é uma justif icacão moral para 

a agenciadora,aliás,isto não vem ao caso.Também não se pretende 

iniciar una pseudo-racionalizaçãe- visando contra-riar a-: obviedade. 

que a gz-ande maioria dos s•frist-as cortadores der cana ganhaa -1 

em relação ao tipo d'e- t-raba-lha qu& rea·lizur# que-- s &- e.Cá q~•~err

do sustentar é que a agenciadora tem se tornado progressivamente 

necessária à formação econômica em questão/'( 

Com o colapso do colonato e a expulsão do trabalhador do meio 

rural para o meio urbano,a foroa de trabalho·, que poderia ser 

utilizada para· a atividade rural,pastt0u a se localizar -is ou 

menos dispe"I"sa e rslativ-ente lon.- do I ocal der t~abalho. Isto 

gerou ua outr~ problema- que a próp~ia distancia acarr-ett ao nive-L 

de intoraação quanto ao locJll do. traha-lho.que paaeou ~ nãc aaia 

se resuair a ua único luaar e que,de tempos em tempos.teria de 

mudar.Havia sido criado um hiato suplementar,uma distancia fisi-

catentre a foroa de trabalho e os meios de produção .Temos então 

relações espaciais explicitando numa formação dada as determina-

ções gerais do modo de produção. 

I 
' E. nesta situação que se ins&re a aaenciadora de mão-de-obra,que 

tem os meios d~ transporte,in~a-eatrutura para a parte le&al e 

" papelada " ,além de dominar a parte da informação a respeito do 

momento e dos possiveis locais que necessitem de trabalhadores E. 

neste momento de necessidade de mobilizar a forca de t rabalho , 

aprox i mando-o dos neios de produção.que aparece a agenciadora de 

mão-de-obra que assim capta uma parte da mais-valia do setor 

can:ivieiro. 
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Quando se fala de bóias-frias no Estado de São Paulo é pratica

mente impossivel tocar no assunto sem dizer tambéa sobre o movi

mento arevista ocorrido ea Gu~iba_ e que depois se espalhou por 

vârias outras. cidades1 inclusive- fora do estado. 

No coaeço da safra. de a9úcar e álcool,ea maio de 198.+.os bóias

frias da• ár..ea..:. d&- Gu•ibr 99" revoi.taram- oontrr aquilo: que.- o Gove-r

nador Kontoro chamou de "o estado de fone" e que o então secret•

rio de •overno estadual Roberto Gusmão,tido como conservador, 

denominou "a ganancia de al•uns usineiros" (FOLHA DE S.PAULO 

15/5/84). Na realidade havia uma situação de salários de fome e, 

portanto.desesperadora dos bóias-frias. Até 1984,os bóias-fria• 

praticaaente não tinhaa or•anização,os sindicatos não eraa forte• 

e nea representativos,contribuindo para uaa situação de total 

desequilibrio entre o capital e o trabalho. 

O aoviaento coaeçou na seaunda se•ana de aai~ •a& adquiriu 

repercusslo nacional pelo fato de se constituir na verdade uaa 

rebelilo violenta.com a cidade de Guariba se tornando uma praça 

de •uerra,com os trabalhadores enfrentando os pelotões da tropa 

de choque, tendo havido incluive u1t morto. ( FOLHA DB· S. PAULO 

15/5/84).Estes choques representaram muito bem o que pode aconte

cer quando se sub•..t• toda uaa- classe de trabalhadores a ua 

violeQto arrocho salarial e à fome.Ao nosso ver,o próprio fato de 

não haver sindicatos representativos da classe e a própria insen

sibilidade dos usineiros contribuíram para que a greve fosse do 

tipo selvaaem,espontl.nea,como se verificou pela própria constata

ção de dificuldade de se encontraT os lidert!tf' do aoviaento que 

fossem representativos e pudessem dialogar para por fia à •reve. 
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Pois, se· hoje enr dia os- bôias-f.r i as- são mais respeitado&., nego-

ciam suas reinvindicações, tendo feito algumas conquistas impor-

tantes,isto se deve a Guariba,que é um marco na história das 

lutas e conquistas sociais dos bóias-frias. 

Quanto ao momento a-tua·l e ao futuro, pod-er-s-e-ia pensar en 

melhorias no p_adrão de vida destes trabalhadores rurais através 

das suas lutas p-or nelhor·es condi'Qõ'e1!f· de- trabalho e d&· remunera

ção. {(Até recentemente,antes da aprova9ão da nova constitui9ão, 

muitos daqueles direitos já consagrados para o trabalhador urbano 

não valiam para o trabalhador rural *ste era o caso do "auxilio

s-aúde" ou meemo. da." licen9a-g.e.stan.te", importantes pe.lo fato de que 

g.rancte< p:ar_t'&' da;, força· de trabalho ai é: f ·emin ina~ . 

./"T~mbém dentro de una tendência de maior organização e força dos 

bófas:..frias, pressionando as usinas e as empresas de mã:o-de·-obra, 

poderiam acabar f-or9ando uma noderniza9ão da agenoia~or~ ~-"Sta, 

sentindo as pressões por melhores salários e condições de vida,se 

modernizaria,fazendo um melhor planejamento dos lugares e oca-

siões de plantio, trato e colheita numa determinada ârea;o que 

talvez permitisse a manutenção de quadros mais ou menos permanen-

tes de operários rurais trabalhando,senão todo,pelo menos~ quase 

todo o ano, com todos seus direi tos tr.abalhistas garani:'idos. Hai.s-

do qu& isto, cone cooperativa& de traba·lhadores com certa autono-

mia, par enquanto, não passam de um sonho; para isto seriam .neces-

sárias profundas reformas econOmicas,sociais e politicasj aconte-

cimentos estes não previstos para um futuro breve.A própria 

reforma agrária, mesmo capenga tal como foi planejada, não 

consegue avançar.A nova constitui9ão,recentemente aprovada,parece 

representar um retrocesso em relação até mesmo à antiga legisla-
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ç: 3.o . 

~enforme escrito acima,existem diferenças entre os safristas 

bóias-frias e os safristas que trabalham na usina.Uma delas é 

que,enq.u&11to.. um é .t.!:,abalhador a&r-lcola.,o outro trabalha na usina, 

e portanto & ua- ~aba"ihador indus.trial; enquanto_ um é- trabalhador 

vinculado à agenciadora"o outTo é" empregado da usina .Mas há u

igua-1.dadlt fumtamenta-l: ambos traba-lham.:. em· una determ-1.nada• época., 

para realizar um trabalho que é sazonal ou temporário e que logo 

após ,ao final da safra.são despedidos, passando a fazer parte de 

um exército de reserva,rural e urbano ao nesno tenpo,sem frontei

ras claras,e qµe se desloca para onde houver um emprego, desde 

que não aapec i~l izado . 

Quanto à origem dos safristas é interessante observar que se 

trata-se de un grupo com una 1trande heterogeneidllde. Bn geral·, stro 

pessoas que procur1lll os mesmos tipos de empregos,na saflra e mr 

entre-safra, com una determinada rotina anual.nem sempre canse-

guindo o que procuram. Mas tamb6n é grande o número de eventuais 

que somente trabalham na safra,o~ porque é dificil encontrar 

emprego e ganhar o mesmo em têrmos reais que na safra, ou porque 

é de certa forma uma opção pessoal trabalhar só na safra,ou por 

outra razão qualquer. 

0'ão aqueles nordestinos que vêm do Nordeste para fazer a safra e 

depois voltar;são empregadas domésticas ou simples donas de casas 

que na safra cortam cana para ganhar aquilo que não poderiam 

ganhar fazendo outra coisa na safra;são aposentados,como un que 

com até 78 anos cortava cana,m~smo já tendo aposentadoria;são 

estudantes,entre os quais alguns que resolveram parar de estudar 

por un ano,para depois continuar estudando,como um estudante do 
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colegial,que era filho de um professor secundário do Estado;são 

individues próximos à marginalidade etc.As maiores disparidades 

são encontradas entre os safristas cortadores/Esta heterogeneida

de se deve ao fato de q~e na área de Igarapava,e provavelmente ea 

outras áreas do e~tado de São Paulo.na época da safra ocorre a 

falta de não-de-obra;então qualquer um que queira.e tenha força• 

para isto. conse.-ue o empreifO;é só se inscrever nas aaeneiadora~ 

Este fato talvez.inclusive.possa ajudar a explicar uma grande 

rotatividade de cortadores acusada pelas agenciadoras. Enfin, 

existe tal diversidade de origem que certamente tem efeitos sobre 

as vontades e perspectivas enquanto arupo. 

Delta_Qa. safristas- de Igarapava. costuaaa residir nos. b•irros ua 

pouco mais afastados do centro da cidade,cono na salda de I~ara-

pava,próximo à estrada de ligação principal com a rodovia que 

liga Ribeirão Preto a Uberaba.Mas,em se tratando de Igarapava,de-

ve se ter em mente que a cidade é pequena.e que uma pessoa andan-

do a pé atravess-a a zona urbanizada em cerca de 30 ou 40 minutos. 

Sendo assim ,um bairro, mesmo distante para os padrões da cidade, 

normalmente não fica a mais de 20 minutos a pé do seu centro. 

As ~sas dos sa~ristas que moram en Igarapava geralmente estão 
,,,,. - .:;:7 

situadas em áreas com infra-estrutura de luz e água encanada 

embora haja também alguns "cubiculos" sem água encanada e sem luz 

elétrici(/se é verdade que uma grande parte tem água encanada.são 

em geral sem esgoto e localizadas em ruas sen calçamento e não 

muito próximo dos equipamentos urbanos,como escolas,postos de 



172 

saúde e tele.fone-. 

Cerca de 51% dos safris t as da amostra residem em casa própria 

( Tab 11) 194 em casa alugada e 17% em casa cedida,normalmente 

pe p.ais ou pDr parentes próximos;o resto refere-se àqueles 

poucos safTistas que residem na vila da usin~A etade destas 

casas fora111 construidas e são habitadas P'C)r estes safristas(Tab 

12)há menos cte 10 anos e 3/4 h~ menos de 20 anos.Rata dado 6 

significativo quando se fica sabendo que cerca de 1/3 destes 

safristas são de familias que já moraram ou nas fazendas da usina 

ou então na vila de Coronel Quito.E'que foi nestes últimos 20 

anos que se Qroc.eas.ou o dasmantelanento do regime- do Co.lonato, o 

que fe-z coa qu&- parte do pe~soal que morava na& fazendas da 

usina,traba1h't!J" hoje freqüen·te•ente rras tazendas,m more na cida-

de de. Igarapava:. 

Suas residencias,quando compaTadas em"termos numéricos",abstra-

indo-se da sua localização,aparentenente não são tão diferentes 

daquelas onde moram os trabalhadores permanentes. Por exemplo o 

número de moradores por unidade de cômodo é pouca coisa maior do 

que aquele verificado nas residências dos permanentes,ou seja 

1,45 contra 1,34moradores por cõmodo~m têrmos absolutos a 

diferença auaenta quando_ ve os que enquanto 70X dos pereanent 

mor e casas d 4 a 6 ~ a. cai ~ SU, 7% n-o 

caso dos safristas ( exceção feita aos safristas moradores na 

usina) f De qualquer modo, quando se entra na casa de um per anen te 

e depois se entra na casa de um safrista , percebe-se claramente 

que,o que os núme~os não mostram é a diferença flagrante de qua-

A começar pela localização,como já dito,os safristas tendem a 
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fixar sua residência um pouco mais afastada,em ruas sem calçamen-

to etc.Quanto às instalações ,quando se penetra em suas casas.a 

dif~rença também se evidencia.A casa não costuma ter o mesmo 

ac~bamento que a de um ~ermanente,mesmo que este não more em casa 

da usina~ As vezes encontram-se casas ainda 

rebõco fino, sem pintura e o chão ~de cimento 

não acabadas.sem o 

vermelho (també~· 

conhecido como vermelhão). Es-te foi o caso de algumas ca.sas 

visitadas,de um conjunto habitacional inaugurado há menos de 5 

anos; numa delas inclusive havia sinais de uma ampliacão sendo 

feita aos poucos.Já nun outro bairro.morava um safrista cuja casa 

era mais antiga, talvez com pouco mais de dez anos, fazendo parte 

d e um conjunto de 3 ou 4 hab i taçttes· pertencen t-ee- aos- 1119abros- de; 

familia que l~ morava•.Nést& craso,trat~v~-se cto 1119mbro miris ve~ho 

· da . f ·a1ri 1 i-a, o pai, que e'?'.a. viúvo-, nrorando · numa~ d'8-stas- hahi·ta-çctss- co• 

3 cômodos. Ele-,un tuHa-fria,morava- soz.inho e seus- filhos nae 

outras casas próximas,també• pequenas,que foram sendo erguidas 

por eles a medida em que foram se casando.Observe-se que neste 

caso havia um terreno pertencente à familia.que estava disponivel 

para a construção destas habitações. 

De qualquer forma.a maioria destas residências são de construção 

recente,e estão mais ou menos concentradas eM determinado~ 

1 . • ocais, sendo que uma boa pa·rte- delas f'Oram financiada!!' pelo . 

Estado. Esta situação pode facilitar a chegada de melhoramentos, 

como asfaltamento etc. ~Em Igarapava,não havia conjunto de habi

tações sub-humanas do tipo das favelas;mesmo os "cubiculos", que 

~ram poucos.eram elementos isolados da paisagem e mesmo assim de 

3lvenaria,e não como na cidade cte São P3ulo,onde se ob~erva• 

habitações feitas com resto de material de obra,de placas velhas 
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~amostra.os safristas que moravam em casas alugadas ou cedidas 

correspondem a 36~ do total (dos safristas) que residem fora da 

vila . A l!laio~ia...delas,em geral,estão no padrão de 4 a 6 cômodos e 

também sã-0 de construção recente.a maioria de menos de 5 anos,e 

nenhuma destas com aais d~ dez ano~e agregarmos a estes.os que 

vivem en- cael!l'S; de parent~•- próximos e considerarmos os depoimen-

tos da maioria deles onde o querer uma casa própria, aparece como 

uma grande aspiraoão,veremos que o número de safristas que neces

sitam de moradia deve ser grande~e a maior aspiração do traba

lhador permanente,quanto ~moradia, é conseguir uma casa da usina 

para viver, a aspiração do sa.f ·ris-ta que mora en casa alulfa,da ou 

empres-tada é' "comprar una casinha' para não pagar a1uauel" A 

diferença de espect~tiva- é que ~le ,ao contrário do permanente 

que tem vinculas legais,estávéis e diretos com a usina,não pode

ter a mesma vis«9jAssim,aquilo que é possível para um permanente, 

dentro das regras de moradia na usina, para um safrista ,é prati-

camente impossivel,e ele sabe disto.De qualquer forma.o que ambos 

procuram é a obtenção de uma estabilidade possivel,alguma maneira 

de conseguir aumentar a "garantia para ele e sua familia'// 

5.0 O trabalho e a jornada 

No capitulo anterior.vimos como a produção_d~ -~_2.ú~ar _ e àlco~l é 

profundamente marcada pela sazonalidade.Durante 8 mêses,de ~aio a ---- -

no!_embr2,que coincide com o periodo menos quente e menos chuvoso 

da área de Igarapava,a usina Junqueira funciona a todo o vapor, 

dia e noite.somente p~rando quando ocorre algum problema na~ 

máquinas ou no abastecimento de matéria-prima;que durante os 

outros 4 meses a produção de açQcar e âlcool cessa. Como canse-
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qUência,ta l como é o rganizada a produçã o, uma parte d os emprega

dos,os safristas,são despedidos,e o tra balho,tanto no campo como 

na indústria, muda . 

No munioipio de- Igarapav~ e arredores,o forte da eeono ia é a 

c ana.Todo o suJ. dos municípios de Uberaba e Conquist~ são ocupa

d os co cana,ex · &t·nd duas outra usinas,ai. localizada : a de 

Delta e a usina Mendonça.Em Uberaba também há una industria 

ligada à pecuária leiteira e de corte,além de algumas carvoeiras, 

fora óbviamente o comércio e serviços muito importantes.Ao sul de 

Igarapava próximo a ela,o nunicipio de Aramina tem sua área quase 

que totalmente ocupada pela cana;e o nunicipio de Buritizal,na 

parte vizinha á Igarapava,tanbén com cana,o mesmo acontecendo com 

Higuelópolis,vizinho de Igarapava, a oeste.Ao sul, no nunicipio 

de Ituverava,cono já citanos,a concentração de cana diminui e 

aparecem,alén dela,alguns c~reais-. Bnfin~como se pode percebwr, 

toda a área de Igarapava e vizinhanças é ocupada principalmente 

pe l a cana sendo mu i to difícil para o trabalhador ali encontrar 

emprego que a ela não esteja ligado. 

~ comércio e o setor de serviços de Igarapava,pequeno do jeito 

que é,não conseguem absorver muita mão-de-obra e estão também 

profundamente dep.endentes da economia da cana.O próprio ritmo do 

conércio e dos serviços do local é dado pela cana e por t an t o pela 

sazonalidade da produção,bastando para perceber tal fenômeno, 

comparar o movimento em geral da cidade na época da safra com o 

movimento da entre-safra 

Como uma grande parce l a da população economicament'e a t iva tem 

s eu sa l ár i o ou sua rend a l igada à cana , na época d a safra é que as 
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pessoas · tem ma·is dinheiro, g .a-stanr nrais_, e- portanto é a é.peca• de-

cresc i mento,de t rabalho e produção para toda a economia local.As 

me rcearias ,as l oj as d e roupas,e outras vendem mais,porque os 

t rabalhadores ganham mais. Portanto a demanda de mão-de-obra 

m'esino en outro setores tende, a ser ma.ior., che-ndo a.t,é., a., a~rair 

alguns trabalhadores d fora da ã~atj!O fato de a economia 

cana gerar una " falta de- mii.o-de-obTa" na época da safra faz COll 

que trabalhadores que normalmente fazem serviços de menor remune-

ração,urbanos ou rurais,sejam absorvidos, forçando uma alta gene-

ralizada no mercado de trabalho local e mesmo regional. E' quando 

fica claro que o conceito de falta de mão-de-obra é em geral 

relativo a uma determinada capacidade de investimento em capital 

variável,e que seria necessário aumentá-lo para que os trabalha-

dores aparecessem e o "proble11a" desaparesse//Lógico que esta 

caracterização não comporta generalizaçães na realictade,a que hà 

vá-rios- fatores em Jogo, conro' ~s di:fen-enças entre' a p-rodu t i-vidad9" 

geral e as setoriais responsáveis pelas migrações de capital. 

~ ritmo do trabalho sofre uma violenta quebra quando acaba a 

safr~ Na entre-safra,com a paralização da produção de açúcar e 

álcool os proprietários de plantaçõe~ não têm a renda da cana,os, 

trabalhadores ou têm seus salários reduzidos ou pior.ficam desem-

pregados.Isto aumenta o exército d re"Serva contr i buindo para uma 

baixa dos salários daqueles que ou continuam trabalhando ou 

' conseguem um outro emprego,independentemente de o trabalho ser do 

setor da cana ou não.Temos ai uma situação clássica,em que uma 

d ispon i bilidade maior àe trabal hadores no mercado força uma queda 

generalizada de sa l âriosfa oirro conseqüência a vida da cidade· entr.a 

num compasso de espera e de preparação para a safra do ano se

guint~Has enquan t o isto não ocorre, o comércio e os serviços 
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cae m,porque as pessoas n ã o têm dinheiro,o número de pes·soas que 

per ambu l a m ou fi c am em suas casas aumenta , assim como aparecem no 

cen t r o d a cidade alguns ambulantes,que na safra foram cortadores. 

1. t ê o comportamento das pessoas tende a muda~ 

5.1 A jornada e o trabalho na usina. 

A é poca da safTa numa us4 na é anunciada quando co~alll' as con-

tratações de trabalhadores safristas.O número de safristas pode 

variar de acordo com o número de turnos que se pretenda ter na 

usina . sicamente se costuma adotar uma jornada de trabalho de 12 

horas e como conseqüência,2 turnos.Mas,ás vezes,pode-se atlotar 3 

turnos de trabalhO'" d.e 8 horas cada•" u1r. 

Na usina Junqueira,em 1984,adotou-se o regime de tr~s turnos de 

8 horas. Esta experiêttcia realizada apena~ UJIU( ver ve~o ap~s uma 

lei do governo f'~-r•l dispondo sobre um nan'de au1rento no salâ-. . 
rio sobre as horas extras . Foi depois de o ministro da economia do 

pais . para combater um processo de escala inflacionária~ implantar 

um receituário de medidas restritivas que determinou o periodo de 

recessão econômica que se deu nos anos de 1983 e 1984,quando 

houve uma onda de desemprego no e~asil,forçando o mesmo governo 

q ue l evou o [78.is à recessão a também forçar os tr~s turnos em . 

empresas de funcionament~ cont~nuo como a& us i nas . 

Segundo avaliação de algumas . ~ssoas,a implantação dos três 

t urn os foi uma experiência frus t rada e redundou numa safra ru i m. 

Embo ra não se tivesse acesso a maiores d e t a lhes , o fracasso seria 

d ecorrência principalmente de- dois fatores.Primeiro,uma falta de 

t reinamento e adequação a suas funções por parte dos novos traba-

lhad ores que foram necessários para comp l etar o terceiro turno 
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e,como conseqüência,uma queda da produtividade destes. Segundo,a 

pr ópria falta de experiência de organização da produção em três 

turnos, uma vez que é costume arraigado a produção em dois turnos 

Também há qµem dig~ que teria havido uma queda na produtividade 

dos- próprios trabalhald-ore '1'êrnan~rrtes que, intere~bS" em ha·ver 

só dois turnos ,, teTia&: fic:ado de:smotiv-adcrs pelo fato de nã"O ganha-

rem. as horas extras. Fato é que paTa a usina t&ria_ sido uma_ e~p&-

riência fracassada pois entre pagar extra a um quadro de funcio-

nários mais estável,e não pagar extra mas ter uma queda na produ-

tividade,ela optou pela maior produtividade,com dois turnos. 

~ funcionamento da usina,na fábrica de açúcar e na destilaria em 

dois turnos, implica· para o trabalhador e111 geral,numa jQrnada 

diária de 12 horas de traba"llt a usina Junqueira estes turnos 

iam - das 6bo-ra-s da marrtr att às 1'8bora'S ou 6itorws d tarde )t'odo 

os -d illll, inc lu.s<i v sábado~ e doainsos:. A cada 15- d ia-a t, t-:r.mea,va:...:S«- a 

turma,ou seja, a turma que trabalhava de dia passava para a 

noite,e a da noite,para o di~ ormalmente a troca era feita num 

fim de semana e começava numa sexta-feira.Nesta sexta,a turma do 

dia cujo hQrário normal seria das 6 da manhã até às 18 da tarde 

fica mais 6 horas,saindo às 24horas ou meia noite;a outra tu~ma,a 

que traualhav a de · n~ite~ então entra- s-0menta à mria-noite perman -

c endo. no t-~a:bit'lho até à 18hora&( ou 6 da t ·arda), coJ11p,leJ:ando a 

troca ~e periodo.Assim a troca,começando numa sexta-feira às 6 da 

manhã · somente acaba no sábado às 18 horas ~om a turma do dia 

passando para a noite e a turma da noite,para o dia e permanecen-

do assim durante 15 dias quando é feita nova troca,revertendo 

novamente o quadro. 

, e quase todas as pessoas da usina trabalham 12 horas,os mecani-
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cos,os encanadores,e outros da manutenção em geral.constituem-se 

exceção e tanto na safra como na entre-safra trabalhan 8 horas,.....::: 
t' 

como citado no capitulo da produção . O mesmo acontece com o 

pessoal do escritório que,na entre-safra,trabalha até que termine 

o serviço relat·ivo ao perlocto· do ano,durante as a- h'ora:s por 

dia·;entãe fica.a- parado•· aeperand'o a nova safra. 

~ jornada dos bóias-frias começ~ quando ainda é noite.Ele acoTda 

às 4 ou 4:30 horas da manhã.Quando são 5 ou 5:30 da manhã é comum 

se ver no centro de Iiarapava,en algumas esquinas da cidade,os 

grupos de trabalhadores conversando e esperando os "comodoros", 

caminhões adaptados para o transporte dos bóias-frias. O trabalho 

começa quando o dia clareia. Após· às 11 horas é comum observar-s• 

já alauns c9•endo e conversando a-o nnmo tempo, aas nl'o h* riaor· 

en seu hor•rio d·e aiaoçar a- "báiw··. No fi11 cto dia-,el~ eS't'á' com· a>-

sua roupa ve-lha e em trapos que- use- para- o trabalho-, tod.. pra-t.a, 

cheia de fuligem proveniente da cana queimada. Seu rosto todo 

manchado de preto,e com dores no corpo. Quem vê o boia-fria de 

nadrugada,de cara lavada e com roupa limpa e depois no final do 

dia,dificilmente poderia pensar que aquelas duas pessoas na 

realidade são uma s6/F-sta imagem,de uma pessoa com cara suja de 

fu 1 igem, é mui to lembrada e serv.e-. cllllO um est igna... una aarc-a, de u11t-

posição na: ~oduç:ão: que o iden·tif ic:a· a - um persona~ alYo d.a&v-a..

lorizado socialmen~ 

~ 
Bm nossa pesquisa foi detectada a existência de um preconceito 
' 

travestido de rivalidade entre o pessoal que mora na usina e o 

pessoal da cidade de Igarapava. lF que· o pe11aoa-l da usina é "xin11&~ 

do de bóia-fria" e nao gosta,dizendo que"quem são os bóias-frias 

são eles",os moradores da ciàade de Igarapava;mas ao mesmo tempo, 
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a maioria destes outros trabalhadores lembra dos bóias-frias como 

um grupo que é"explorado",com uma jornada de trabalho" muito 

du~ 

Quando. acaba~ a- S&fral' muda.. toda. a,. diapo:rição da. coisa•- e- hoaena 

no espaço. A us"ina-. transf iaura~se nua enorme galpão de reforll&8 e 

consertolb, coa~· por- todo- lado_ A grand&. -"i.oria: dos safr ia~ 

que trabalhaTa~ nw produção.na fábrica ou na dest~laria são 

despedidos.após terem sido pagos seus direitos pela usina. Há, 

porém,alguns poucos que continuam trabalhando junto dos permanen-

tes para fazer toda a desmontagem.reparação de peças.e remontagea 

que é feita na entre-safra. 

rientee- da. seçê5• .. e- OW-· aecan-icns· orientaR todo. o, uabslho: doa. 

meno& eJqUariant•~ e.. não-eagacializados.Fr.eqtlente_unta al.aun& 

destes trabalhad.ores podem ser deslocados para uaa outra secão 

onde não trabalharam na safra.~e qualquer forma, a jornada t 

igual, tanto para permanentes como para safristas,ou seja,de 8 

horas por dia,coa UD só turno de trabalho.Isto acontece em toda a 

usin·a, tanto na fábrica de açúcar como na destiiario/-Se de um lado 

é época de menos trabalho,coa uma jornada de 8 horas ao invés de 

12 horas, tU1bém é r época der menores salá-rios- para a mriaria-

destes trabalhadores,que f'azem horas extras.o qué r~presenta uaa 

boa parcela dos seus salários.Então,nio são somente os safristas 

que não permanecem trabalhando na usina.que ganham menos na 

entre-safra,mas também os permanentes,acostumados que estão a 

ganhar os extras,sente.- a violenta queda de seu~ se:-láriof"/ 

/ )Evidentenente,quen sente mais a mudança da época da safra para a 
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entre-safra somam-se os safristas que trabalharam na usina e que 

foram despedidos aos bóias-frias.que cortaram a cana e que também 

foram despedidos para formar um enorme contingente de desemprega-

dos·. 

No começo da entre-saf-ra·, a maioria está em caSll, esperando- o-

inicio das~ contrataçõe.s para pla,Iltio e tratos - culturais~ da_ cana.-4 

Alguns que já começaram a procura.mostram-se indignados com os 

salários baixos oferecidos. 

Os que vieram de fora para a safra começam a voltar para sua 

terra;una parte das donas de casa que trabalharall alguns meses 

cortando cana,sabendo das dificuldades de se encontrar um empreao 

que compense,nea perde seu tempo procurando,e fica e• casa fazen-

do · o serviço doa~stica;alauaas empregadas don~-sticss,que na sai'~• 

perceberam que ganharia• ll1l i to mais cortando cana do qur ~szendo 

faxina,coneçam a tentar arranjar algum serviço;muitos safristas 

já começam a se preparar para fazer aquilo que já estão acostuma-

dos a fazer toda a entre-safra:trabalhar sem registro como ser-

vente ou como pedreiro;muitos também aproveitam para descansar,e 

mais tarde se preparar para a safra de cereais perto de Ituvera-

va; alguns . já. coneçaa· a tent~ un$ "b-icos-" aq.u i ou a;l i; o apoaen.t'ar 

do quer cortuu canBi' d&acanea- durante- a en tre-sa.na;; a:d.~na- IDO.tllria..- -

tas ~al empregados que trabalharam na safra cortando cana voltam 

ao seu serviço;até o cortador que é vendedor ambulante na entre-

safra vai a São Paulo buscar "mercadorias",quando não diretamente 

• 
ao Paraguai,para depois vendê-las na porta da rodoviária; uns 

poucos safristas vão tentar um emprego nas carvoeiras de Uberaba; 

alguns cortadores menos resistentes,desempregados,ficam procuran-
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d o tratamen-to para su saúde-- abai ada p-e lo g-r-ande esfb.r:ço, par~ o 

q ual não estavam preparados.acabando por adoecer,e terão grandes 

possibilidades de passar fome;o safrista, que conseguiu trabalhar 

na usina como faxineiro,descansa em casa,preparando-se para 

voltar- ao 

novamente na _usina. 

menoS- n entre-safra., e depois.. tentar ficar 

Alguns- des~e~ saf~is~as,apeaar de ewtarem dispostos a . realizar 

todo tipo de servi90,mesmo a um salário vil,não conseguirão nada 

e ficarão desempregados durante 2 ou 3 mêses,só interrompendo 

este desemprego com alguns "bicos"eventuais e sem registro. 

Ano apôs ano esta situação se repete,desconcentrando e realocan

do toda uaa força de trabalho no espaço e acarretando uaa aulti

plicidade de realidades pessoais e coletivas que.após os quatro 

meses da entre-safra,voltar• a ser novamente concentrada,toda ela 

revivendo como uaa saida de ua processo de hibernaç~. 

5.2 Os salários. 

Os trabalhadores do complexo da cana-de-açúcar de Igarapava,tal 

como em outras usinas onde a produção é organizada em periodos de 

safra e entre-safra com dispensa de pessoal,são profundamente 

afetado:s por esta estrutura .Os que trabaJ.haa na usina, independen

tement8"' d s&reD saf-rist~ ou não--, c:omo: ~ usina: func~ ee- do:is. 

turnos de 12 horas,durante todo o dia,recebem o salário normal 

relativo às 8horas de serviço e mais os extras relativos às 4 

horas restantes. 

Para se compreender a questão d~ estrutura dos salários dos 

trabalhadores de una usina de açúcar e álcool,como a de Igarapa

va,é necessário explicitar o papel das horas extras na composição 
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dos seus salários.Exemplificando,foi feito um acordo em 1985 

entre o sindicato dos trabalhadores da agroindústria da cana de 

Igarapava e a usina Junqueira,estabelecendo como seriam pagos 

estes. extras.Claro que este assunto é regulado por lei federal, 

mas o· que acontecB noraalaente é - que os sindicatoa· nais organiza

dos· costunalt'conseguir· vant~getr.t~ adicionais sobr~ as- da lei. 

Pelo acordo de Igarapava o pagamento ser ia f e·i t ·o da segu intw 

forma:a jornada de 44 horas por semana com pagamento 

dava as 8 horas de trabalho por dia mais 4 horas de 

normal; isto 

sâbado;após 

isto,nas primeiras duas horas pagava-se mais 30% e nas outras 

duas pagava-se mais 65% além do normal.Nos domingos e feriados, 

naquela safra pagava-se o dobro das horas normais.Supondo-se um 

mês normal com 30 dias,5 sibados,quatro domingos e nenhum f ·eria

do, o trabalhador f"aria 188· horas neste ll9's. Porém COlll> ele tem cte 

trabalhar 12 horas por dia, inclusive aos sàbados e dom.ingos,ere 

acaba trabalhando 360 horas neste mês.O resultado de tudo isto é 

que ele,trabalhando as 360 horas e incluindo ai as horas extras, 

acaba recebendo no final do mês cerca de 2,5 vezes a mais do que 

se trabalhasse as 44 horas semanais.E isto tem um impacto na 

estrutura de salários da usina.fazendo com que durante os 8 meses 

da safra, o trab.alhador g.anne. muito ma~is- do que em outros lua-ares... 

só que ele- tem~ de trabalhar-- tambn quage, o dôb:ro-~ Isto- ~l.ica. 99 

parte as tabelas relativas aos salários (Tab 13 e 14). 

/~mparando os permanentes e os safristas de maneira geral fica 

evidente uma diferença bãsica:os salários .~os safristas estão bem 

mais concentrados nas faixas que corresp~ndem a menos de 5 salá

rios ninimos· enquanto que os salários dos permanentes pega um 

espectro bem mais amplo.Enquanto apenas 7,3Z dos safristas ganha-
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TABRlA 13 · : SALARIOS PB1'WUlft'!S E SAFRISTAS 

FAIXA SALARIAL PERMANENTES SAFRISTAS 

,, 
(em salarios 

nÍnimos) POR:: POR: lt) POR: POR: 

ACUHUL AaJMUL 

o -: 2 8 10,1 10,1 8 19,5 19,5 

2 -: 3 14 17,7 27,8 8 14,6 34,1 

3 -: 4 12 15,1 43,0 24 58,5 92,6 

4 -: 5 11 13,9 58,9 3 7,3 100,0 

5 -: 6 7 8,8 65,8 

6 -: 7 9 11,3 77,2 

7 -: 8 5,0 82,2 

8 -: 9 4 5,0 87,3 

9 -: 10 4 5,0 92,4 

10 e mais 6 7,5 100,0 

TOTAL 79 =100% 41 =100% 

vl. valores em salirios llin:imos relativo ao periodo de safra. 
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TABELA 14: SALABIOS POR 5EqD DE TRABALKl DA AMOSTRA 
, 

PBRKANBNTBS SAFRISTAS MEDIA 
, , 

SALARIOS SALARIOS DA 
, , , , , , ,., 

+~ MAX. KIN. MEDIA +~ MAX. KIN . MEDIA SEX:AO . 
~ 

~ B ALIMBHTACAO 3,1 11,0 3,1 7,0 3.1 3,1 1,7 2,8 3,4 
1 

... 
~ DB PRBPARJ E KlAGBH 4,8 4,8 4,8 4,6 3,1 3.1 3,1 3,1 4,3 

... 
~ DE PURIFICN:HJ 6,2 8,5 4,6 5,8 3,1 3,1 3,1 3,1 5,3 

... .. 
SlOC!AO DE ~RACAO E 

1 • 

l'I 

CRISTALIZACNJ 7,7 9,4 7,1 8,2 8,2 
' ,.. .. 

SD::AO DE CPEIWDBS FINAIS 5,0 8,6 . 3,5 4,9 3,1 3,1 3,1 3,1 4,1 
' ' ... 
~ DE LIHPBZA GERAL . 

• 

Dn'BlltA B EmiiUA 3,9 3,9 3,9 3,9 3,2 3,2 3.2 3,2 3,5 
, 

KLETRICA 8,5 9,7 3,8 7,4 1,4 
,., ,. 

sr,A0 DB KAllrl'llr,AO 11,5 12,3 3,2 7,8 7,8 

DBPARl'O GIR. B DISTRIB. 

DB VAPOR 3,8 11,1 3,8 5,7 3,8 3,6 3,6 3,8 5,4 
, 

LABORATORIO 6,8 8,8 8,8 6,8 3,8 4,2 3,5 3,8 4,4 

DESTILARIA(v2) 10,3 10,3 3,5 8,4 4,2 4,2 4,2 4,2 7,7 
, 

ESCRITORIO 4,8 5,0 2,2 3,7 3,7 

SBl{JRANCA 2,5 6,0 2,5 4,2 4,2 

TRANSPORTE 3,2 3,8 1,7 3,3 3,3 
,.. 

CDNSTRJCAO/OOTR)S 
• 

1,8 5,2 1,8 3,0 3,0 

IURAIS( s/cortadores) 1,6 2,7 1,4 2,1 2,7 2,7 2,7 2,7 2,1 

GURl'AOORES 2, 7 4, 5 1, 2 2,4 2,4 

v2 - valor oca adicional de periculosidade relativa à destilaria(25%) 
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vs~ 4 ou mais salários mlnimos, 56,9~ dos permanentes estavan 

nesta situação.Cerca de 58,5% dos safristas recebiam entre 3 e 4 

salários minimos,uma concentração não vista nos permanentes. 

Cons-iderando.-se· o• locai..a. ~ t-r.aba.J.ho, a. s--i tuação . ~l- não muda"' 

mas- coneç8.ll a · apareo.er· a-lannas diversifioaçõ.es-. Na s99ão de r.ecep

ção &- aJ:i....-bação:, • ...._..._ ét a-t>at1111ia- p•la- aão-d~obra.. nfle) aap,ecia-

1 izada e pela incipiente mão-de-obra feminina que· recebe baixo 

salário.A situação começa a mudar quando começa a cair o número 

de safristas,pois normalmente a média salarial da seção sobe 

quando tem menos não-de-obra não especializada e diminui quando 

ten mais safristas,não especializados.Por exenplo,a seção de 

cristalização que requer operários que ten a "arte"de sentir o 

ponto exato da cristalização do nel,já ten melhore~ salários.O 

mesmo acontece con a seç~o de elétrica e de nanutenç~o,sendo que 

nesta última existem alguns operários que ni!to f1lzea hora ex·tra,e 

ganham bem, comparado aos outros que fazem .. Já na destilaria 

existe um componente a mais a influir no salário do trabalhador,o 
', 

adicional de periculosidade de 25X que é pago além do salário 

normal.tal como é pago aos outros.O escritório e demais seções da 

usina não costunan fazer hora extra e isto explica as diferenças 

sala~iais coJEt. as outras seçõe~. 

/ 
'·Quanto aos trabalhadores rurais.situam-se nas mais baixas faixas 
I 
salariais dos empregados da usina.São trabalhadores brac;ais,da 

lavoura,que podem ser alocados para os vários tipos de trabalhos 

que se podem fazer necessârios numa fazenda de cana,como limpar 

córregos.consertar cercas,cuidar dos equipamentos.,guiar tratores, 

cuidar de um ou outro plantio etcJ/. 
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Quanto aos cortadores, na época. da p-esquisa de ca.p.o ew 1985, os 

salários médios dos cortador·es eram um dos menores de todo o 

complexo de Igarapava.0 valor mais frequente era de 2,7 salários 

minimos,e o valor nàxino era de 4,5 mas ben distante dos outr~ 

Conform& explicado aciaa,depois das QZ'eves de Guariba,os- direitos 

aumentaraa,o respeito pelo bóia-fria melhorou bem e principalmen-

te.para quem te• t4'onica- de corte d• cana,saúde e- foroa,os 

salários aumentaram.A verdade é também que provavelmente nos 

~ltimos anos deve ter aumentado a produtividade do chamado 

cortador médio,embora não se disponha de dados sistematizados. 

Em abril do ano de 1988,o jornal"O Estado de São Paulo" publicou 

uma reportaae• onde- ee talava de cort'adoras,cortando 12 tonelad .. 

de cana por dia,s .. elhante- ao caso de 1985 citado no capitulo da· 

prod~Qio.O artiao,demasiado otiaista sobre a possibilidade de se 

cortar 12 ou 13 toneladas por dia,o que ao nosso ver é quase que 

uma raridade,dizia que aquela mulher batedora de recordes aanha-

ria ate CRZ 80.000,00 por mes.A própria recordista já era um 

pouco mais modesta,e já falava de CRZ 60.000,00 e não de CRZ 

80.000,00 dados pelo jornalista que provavelmente nlo tem muita 

noção do que seja cortar 12 ou 13 toneladas e num exagero de 

otimismo se pOs a generalizar aquela produtividade . 

Em primeiro luaar\se a produtividade a-'dia aumentou como parece, 

hoje os cortadores estari&ll fazendo uma m6dia de 5 ou 6 toneladas 

em comparação coa as 4 ou 4,5 de 198~m este aumento de produ

tividade e de salário que houve.um cortador que corte 6 toneladas 

ganharia alao por volta dos CRZ 39.000,00;por outro lado, uma 

pessoa que cortasse 8 toneladas,o que j~ indica cortador muito 

bom.teria condições de tirar algo ao redor de CRZ 52.000,00 .(no-
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ta :o Piso Nacional d~ Salários d~ abr~ l era de CRZ 7.812,00>;:/ 

De qualquer forma 6 preciso reconhecer que houve uma melhoria 

substancial no tocante aos salários dos bóias-frias.Mas o proble-

ma não se resume no salário da época da safra porque o cortador 

continua com emp.rego certo por apenas 8 118ses do ano e também com 

sua situação de penúria durante os 4 méses restantes.Isto para 

não se dizer a respeito do que o aumento da produtividade pode 

acarretar ao nivel da saúde do trabalhador.Citando um ' frei de 

Barrinha, local da reportagem,"querendo ganhar sempre mais, os 

trabalhadores tornam-se máquinas,perdem noção de tudo e morrem de 

ataque cardiaco aos 35 anos " ... "sei disto porque eu mesmo dou a 

extrema-unção " . (jornal "O Estado de Si-o Paulo " 23/04/88) / 

Opinião digna de nota,mas un pouco estranha,neste mesmo artig-0, 

foi · d·ilda pelo diretor da usina S«t> Francisco,ali•s diga-se de 

passagem que 6 uma opinião muito corrente entre os dirigente~ e 

mesmo técnicos agrícolas de outras usinas~ ele que "se aumen

tássemos os ganhos dos safristas .. / 91es vão começar a faltar ao 

trabalho quando receberem o suficiente .. . E ' um problema cultural" . 

Fazendo uma breve análise destas palavras,é possivel sim que os 

cort~dores,caso ganhassem nais,começassem a faltar no emprego_;/ 

lógica do dirigente não é a nesaa do trabalhador.Este não 

tem o seu trabalho , como na lógica do dirigente.um motor de acumu-

laç~o. · de capital; a lógica do trabalhador, na maior ia da vezes, é 

apenas a sustentação de um padrão minimo de vida que imagina para 

si e seus familiarej'~ealmente existe um dado cultural nesta 

situação do trabalhador;cono ele está acostumado com ua padrão de 

vida ruim,quando ele melhora este padrão,não raciocina como o 

di rigente da empresa ; ele vai é dar umas paradas mesno , porque ele 
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não est:i- lá para-:. acu1m1lar: c.ap:it.ai., quando. sente'-! suID saúde- ab"a.lmia• 

pelo trabalho esgotante.Afinal,ele trabalha,como a maioria das 

pessoas,para conseguir sobreviver,e não para conseguir morrer 

mais cedo do que nós outros . Além disto, existe nas palavras do 

dir.iik!nt e.. trunb&Ht- c&rtB!' doscer d& s-iloli(,isno ac de op.ortunismo cons.r

ciente· ou não,(is·to nãb vem ao caso)e de uma tentativa clara p-a-ra 

justificar· t -oda--- est:a s:i t'US'Yão: at.ual., o. s-4.s.t.eaua de, pag:a:11ento, a . 

j orna-da de. trabalho e os salários:. 

5.3 A evolução funcional ou a trajetória da vida funcional do 

trabalhador no complexo agropecuário do açúcar e álcool. 

Numa primeira visão,as trajetórias das vidas funcionais dos 

trabalhadores do complexo agroind~strial de cana-de-aç~car de 

Igarapava aparecem como uma mistura caótica de nrais de duas 

centenas de tipos· de tra~a:lhos ou ta-refas, o que· pur sua' própria 

quantidade· e Vll'l"iedade, dif·iculta imensamente a percepção- às umir 

lógica. Não se trata ,como fala Weber,de se organizar a realidade 

apresentada como caos mas sim de perceber seu sentido,ou melhor, 

tentar desvendar algumas das tendencias de trajetórias que seriam 

as dominantes. 

Deve-se também ter em mente que não se trata de fazer uma apolo

gia d isf'arçada, do- tipo "oper'â'rio patirão ''e glorific·ar o trabalha-

dor que consegue chegar a ter um bom posto na usiná,isto 

àe passar por várias profissões até chegar,no caso deste 

lhador eventual,daquela posição melhor,ou que ganhe mais 

depois 

traba

etc ... 

Embora seja de nossa opinião pessoal que,normalmente, no caso da 

agroindústria da cana-de- ~çúcar,o trabalhador que consegue, 

depois de incontáveis obstáculos,ser um bom profissional na 

usina.provavelmente teve de lutar muito em sua vida para canse-
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gut-lo . E para pensar desta maneira basta observar que,como no 

caso da usina Junqueira,há cerca de 2.000 bóias-frias para umas 

poucas centenas de trabalhadores dentro da usina e que entre 

estes soinen te alguns conseg_uem bons postos e salários, e que 

portanto, e-fetivament&, exis-te~ algum• tipo de- seleçã"b. Ire· qua1que---r 

maneira-, não ér por ai que.. se pr-etend&· caminhar. 

função dos objetivos da pesquisa e · da grande variedade 

tipos de trabalhos encontrados,principalmente,antes do trabalha-

dor ingressar na usina,a vida funcional dos trabalhadores foi 

dividida em duas etapas:a primeira composta de uma série de 

trabalhos realizados dominantemente fora da usina e,em sua 

maioria,rurais;e a segunda,trabalhos realizados dominantemente na 

usina e em grande parte industriais.De um lado ficaram os traba-

lhos exercidos f"ora da· us·ina Junqueira, bem como o trabalho· d·e 

corte de cana{me-9110 qu& rea·lizado na usina Junqueir-a:,por safris:-

tas não empregados direta~ente pela usina);de outro os trabalhos 

exercidos na fábrica,na destilaria e no escritório quer, por 

trabalhadores permanentes quer, por trabalhadores safristas. 

Uma preocupação julgada importante foi a tentar não diluir as 

mudanças na vida funcional do trabalhadox,mas pelo contrário, 

tentar captã-las;assim estabeleram-se dois tipos· de- aproximação· 

(que corresponderam aos dois grupos de legendas d~s tabelas em 

anexo,também diferenciadas de acordo com o local de produção). 

No primeiro tipo de aproximação,referente á primeira série de 

-· trabalhos,aqueles dominantemente rurais.visou-se perceber as 

mudanças funcionais, con ênfase no trabalho exe.rc ido no campo. No 

segundo tipo de aproximação, referente à série de trabalhos 
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exe'l:cidos:t dotrin"B.Irte.menta 1Til ua.ina; J_.unq.ue±ra,,_ deu-~ Mrf.à.se-- à !- poa:i-

cão no processo produtivo industrial, tentando-se uma maior pre-

cisão da inser9ão do trabalhador na produção. 

Um p.t"oble11a. qu.e p_oderia ser apontado nesta forma de sistematizar 

os dados é o fato de poder acontecer que un mesmo tipo- de traba-

lho seja- captado de anmeira distinta nas duas f ·ase-s da- evolução. 

Por exe11Rdo, na peaqu isa• temos · uar. caso de um trabaJ.hacd.or. que. te~ve .. 

como uma das funções de sua vida carregar sacos numa outra usina, 

que não era a Junqueira.Na organização dos dados este trabalho 

aparece na primeira fase de sua vida funcional,como um trabalho 

numa usina de açúcar,sen especificar sua posição com maiores 

mK'is dertrlhado:. ao.- o operârio· de'9:envo l vendo u..- detwinada- t~ 

fa e• uma- pa-rta- da produção- aspecifica da ueina Junqua-ira. D• 

qualquer forma.., eat.a- maneira. de se or-Qan izar os dadcs, ao. noss_o ver 

está coerente com os objetivos da nossa pesquisa.de dar ênfase as 

aspectos mais significativos. 

Uma vez definida a maneira de agrupar e lidar com os mais de 

duzentos tipos de trabalhos,iniciou-se a análise separando-se os 

parmanentes dos safristas.Cada um destes dois grupos com cada 

individuo tendo, sua-- vida f-un"Ciona1 tanb·•• dividida. em dois. perio

dos(~esua--indo, forlllOu-se · o g.ru.p:o_ d-osc- sa-fr is tas e o dos- pet'1Daflent.e&; 

div ~~ndo-se suas vidas funcionais em duas,estabelecendo-se como 

divisor o primeiro trabalho realizado na usina pelo trabalhador 

atual,formalmente registrado pela usina e que não seja bóia-fria 

(para ver a forma e as caracteristicas destes grupos tal como foi 

organizado ver as tabelas da evolução funcional e suas respecti-

vas legendas que estão em anexo). 
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Co::io ob-sei:"vaçáo, de-ve-se · res-E:a:l.t-a.r. també"'1:' que se:. tra.t:\ de um:a... 

breve análise,somente para se estabelecer algumas tendências de 

trajetóri~s;pois para prosseguir numa análise mais significativa 

e minuciosa seria necessário,ao nosso ver,a obtenção de uma 

airros·tra-gem-- maior· ree-lizada:- com· Ulllt!: p.:e-rsp.e.ctiva dif&r.ente... da- nos.a. 

pesquisa. 

~alisando-se a vida· funcional dos atuais trabalhadores safris

tas, verifica-se que uma boa parte deles começaram a trabalhar 

logo cedo,uma grande parte com menos de 15 anos, inclusive alguns 

com idades de 7 a 10 anos / ( 

Quase sempre seu primeiro trabalho é relativo ao setor rural e 

em grande parte,fazendo todo tipo de trabalho braçal,que não 

exige nenhuma capacitaoão especifica. Vão sinplesnente fazendo as 

tarefas que lhes mandan.Podem,por exenplo,no nesno emprego,fazer 

conserto de cerca,cuidar do animal,tratar da planta,entre outros 

e até mesmo aquele que ninguém gosta, mas que é importante que 

alguém o faça.que é a limpeza de córrego (lembrar que normalmente 

é para eles justamente que correm os esg6tos das casas das fazen

das, como nas colônias de antigamente). Aliás o trabalhador rural, 

como aquele que morava nas colônias.normalmente não era contrata

do para realizar um tipo de tar-ef"8 esp-ecific-a ou dominante · coll.O 

acontece ho.j e- em dia. 

Alguns já começam cortando e fazendo trato de cana,uns poucos 

iniciam como vaquei~os . Sobre estes últimos , devemos recordar que 

na 3rea de Igarapava havia uma importante bacia leiteira.que a 

pecuária er x muito mais importante· do que é hoje,e que a maior 

parte das pessoas que lã trabalham são procedentes da própria 

área . 
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Após terem iniciado fazendo todo tipo de tarefa rural,muitos,co1 

o incremento do plantio da cana na area de Igarapava,começaram a 

cortar cana,enquantn outros começaram ou continuaram colhendo 

algodão e~ c.e-r.eais- que a.c;i&te... a"4.nd.a hoje nais ao sul de- Ifiiara.pa..-

va,continuando- uma evolução sempre baseada principalnente no 

trabalho rural. 

Depois de algum tempo,paulatinamente,uns poucos vão se deslocan-

do para o setor de serviços,vivendo de "bicos", principalmente 

como servente de pedreiro ou servente de carpinteiro,fazendo"um 

service lá. e outro aqui. .. "sem especificação, ora rural, ora urba-

no. O na-is- freqüente- é: tTab.a:lhar. durante a r é:po.c&. ciaJ sat'.J:& de .. can 

então no trab.G. de- canto no. C&'llQO:. A1-un11 traba-lhadar.a& ~eqüente-

menta, não . se. adapta.a ao traha-lho_ llrl>ano e não cons9'Uea. na ~idade 

passar do "bico",onde,na maioria das vezes,trabalham sem registro 
. 

na carteira e portanto sen garantia nenhuma.Estes somente se 

adaptam ao tipo de trabalho do campo,revelando terem dificuldades 

na cidade. 

Os bóias-frias,cortadores de cana,formam um grupo muito hetero-

geneo, mas pode-se afirmar que em sua maior parte tem: uma.. deterni-

nada· rotina: de:. V· ida-, na· qua•l está ins-&rida:. o cor.te- da~ C811"& rra, 

época de safra,embora possam haver ai também cortadores even-

tuais. 

Os safristas que viriam mais tarde a ingressar na usina,em sua 

grande maioria tiveram passagens por atividades não rurais, 

realizando trabalhos como operários de agroindústrias, incluindo-

se ai a do açúcar e álcool(outras,fora a usina Junqueira).Entre 
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eles houve quem tivesse passagem pelo setor de serviços,tendo 

trabalhado como balconista,motorista,entregador ou ainda,alguns 

poucos,como ajudante de escriturário.Estes,uma vez terem "experi-

!flentado" e conseguido se manter por algum tempo no setor de 

serviços, te-rão maiore-9'> _posB'ibilidades e maior campo de manobra 

para nã'o voltara~ a trabalha~ no campo. 

Existem a-lguns safristas contratados pela usina que nunca traba'-· 

lharam fora dela e cujo primeiro trabalho foi portanto,já na 

própria usina.Nestes poucos casos trata-se de pessoas cujos pa-

rentes trabalham como permanentes muitas vezes residentes na 

usina,e através de amizades facilitam a entrada de seus parentes 

na usina. 

fundaç.ão,a maiQi'!.ia d.o.a. antre..v.i&t.ado.s dacl.&rou t.e.:r co.nseauido isto 

através de parentes ou ami&os que lhes deram a inf ornação da 

necessidade de pessoal.assim como procuraram influenciar positi-

vamente na decisão da empresa de contratar o parente ou amigo. 

Poucos trabalhadores,em geral,declararam terem sido aceitos para 

um primeiro emprego na usina (e nas fazendas) depoi& de simples

mente terem se inscrito para un enprego~to revela a iaportância 

dada pela usina ao fato de o fulano~ s-e-r"conhecido" ou de· fa:eilill1t' 

de conhecidos,como critério implicito ou exp l icito àe avaliação 
\. 

para aceitaoão de pessoal!Í 

s~gundo os próprios safristas empregados da usina Junqueira,os 

nativos que os levaram a sair dos empregos que tinham anterior-

mente, em primeiro luga·r -, estão 1 i15ados ao prôpr io fato de antes 

~s t arem trabalhando co~o safristas;assin sendo,terMinada a safra, 
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') ua rnio. s<á.mp:ier.Amtrt~ furar C'Orl aeit>S' ou eff'tatr .• rro cmss:- d~ tl®n 

poucos não safristas, ,;a firma mandou embora " .Outros disseram 

haver mudado porque"o dinheiro não estava darido",ou que "achou 

emprego 

~óp.r.i.o 

melhor''.Alguns poucos confessaram que a familia ou ele 

~" por- dif;icu ld~ dizendo- qu " a... p,l&A taoãb (O-

cultivo feito por el& ou por sua familia) não estava dando para 

vive-r llftl-is.. ou mMtost'. Ai.mia: set11nd.o:- O Sj. :tafris.tas, a. motivoS:- q.ue

levaram à escolha da usina Junqueira com:o local de trabalho foram· 

" a necessidade" ,ou a urgência de "ganhar mais",ou ter "melhores 

condições de trabalho",ou por que "não havia condições de traba

lho"no emprego anterior.ou ainda por se sentir"explorado".No caso 

particular das mulheres entrevistadas.a preocupação explicita foi 

a de querer "ser independente". 

P'O·r~; dtu111:·• JaC::ti :vaçlbrs e s tilY'eoras> quaee:> s..g·r-• · preeent.e• n• a·: 

respos,t;a;e-, iJDQ:l.J.cilaaente, ou, coa.o na ma;i.o~ia· da& v.ezes-., explic.i.ta..

men te: prineiro, o fato de que na re&ião de !~rapava quase não h• 

emprego ou que,"falta opção" e segundo que,como a maioria dos 

empregos da região são temporários ,quase todos manifestam o 

desejo ou a aspiração de ter principalmente "segurança" e conse

qüentemente "melhores condições de trabalho". Isto porque, e·stando 

dentro da usina.pode-se conseguir um emprego melhor,além do que 

há , ta:11bê.ll a esperança e a posst~ilidade. de ele vir a ser un

trabalhador permanente. 

De qualquer forma.os motivos de expulsão (ou de saida forçada) 

do trabalhador somados ao fato da impossibilidade de outras 

oportunidades ha região parecem ser determinantes na mudança de 

emprego e no fato de ele começar a trabalhar na usina.Estas 

motivações e impossibilidades superam em muito os motivos de 
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·.:i11erer. Ele, o mais das vezes, se defronta com o fato consumado, e 

que vai muito alêm também da decisão pessoal do dirigente da 

empresa e que nos remete à maneira como está organizada a econo-

Brasil. 

Em nossa anos~rag.en a ,;rande maioria dos-- safrist~ empcrega.das 

formalmente e que trabalham na usina pertencem a uma geração 

diferente daquela dos bóias-frias(também da amostra).Enquanto que 

no primeiro grupo as pessoas são mais jovens e em sua maioria con 

menos. de 30 - anos,no ~rupo dos safristas que são bóias-frias, as 

~e qualque'r furna, o núaero de- trabalhlt.dttres cor ..-is- de- 35 an0'9 

em Igarapava parece ser relativamente grande.Is~ aconteceria por 

causa da imigração de jovens para outros municlpios.Tambén quanto 

a isto deve-se ter em mente o fato já mencionado anteriormente, 

que o núner~- -~~- população do mun ic ip io está estagnada há cerca de 

duas décadas ) . 

No g.rup.o de b&ias-fria~, compara:ndo--se cor o outr~ grupo das-

safristas que conse-guiram penetrar na usina,nota-se uma t~ndência 

na qual as mudanças seriam de lugar ou de posição,mas quase 

sempre com a repetição e volta a um trabalho cuja rotina de 

tarefas são basicamente as mesmas,reproduzindo-se ao longo do 

tempo, não sofrendo mudanças signif·icat ivas ao longo de suas vidas 
I 

pelo menos nas épocas de safra.Enfim / trata-se de um grupo onde as 

~udanças parecem ser menores do que no outro.'l 
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Um fator que parece ser importante . para que haja mudanças e 

saldas do trabalho rural para um outro não rural é a educação em 

geral.Frisando,não se trata de ensino técnico.mas sim da educação 

convenciona.J.. . a.. b.ás·ica·.~~ ~to, houve uina. coincidência entre 

os individues- que· tiv~ram um• &voluçã~ funcional pa~a foTa do 

tra~ho· rurai e: o-s~ indiv!duo'!tf qlte>' têec una- escDlacidad• ma:.ior. 

Os safristas que conseguem emprego na usina Junqueira.mesmo 

aqueles contratados para fazerem tarefas braçais,como a]iás na 

maioria das vezes, tem maior escolaridade (os tradicionais primá

rio, ginásio, colegial ou os atuais lQ. e 2Q. graus) quando compara

dos . aos outros- sa.f'Tistas-.-. 

Estes trabaihadores contratados- somente para o peri:odo de sat"ra, 

em geral. iniciam trabalhando no setor de recep9ito e- alrnentaçã'b 

da indústria.como engatado·res· de cabo-,ou entto n·o"p-e-la por-co"(quer 

relembrando,é onde se faz a lavagem da cana),ou ainda na balança 

dos caminhões para pesar a cana (onde temos os cargos ocupados 

por mulheres de trabalhadores também da usina).Outro setor de 

entrada para um safrista na usina é o laboratório.Aqui o traba

lhador entra como coletor de amostra (também relembrando o capi

tulo da· p·rodução, c.o.leta de- amostra· de caldo junto a determinados 

pontos- pré--estabelec iàos para~ anái. is·e no labora.tório), aJ udan t& de· 

amestrador e analista de caldo;sendo interessante salientar que a 

maioria destes têm curso equivalente ao colegial e portanto têm o 

melhor grau de escolaridade entre os safristas em geral.Outros, 

ainda,entram na usina como faxineiro,como ajudante de mecânico ou 

como ajudante no setor de preparo e moagem. 

Quanto à evolução do safrista dentro da usina, primeiramente 
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d eve-se notar que a própria permanência por um curto perlodo de 1 

ou 2 anos em grandes parte dos casos, impede que durante este 

tempo haja grandes mudanças.O que acaba ocorrendo é que as mudan-

ças sej_am, e.111 b-Oa part~ das vezes, no sentido de repetir as mesmas 

taref:as ou entãa muda-r de setor dentro da- emprlêsa-, m.as: acabar 

mareando pas13-0 e re izando uma taTefa que: não repTesenta> un 

~voluç-ã:o fun~~onal real e· s· apenas uma nudança d'EP loc-ad. . E· 

aquilo que se denominaria de uma mudança no sentido horizontal (o 

que ocorre na maioria) em contraposição a uma mudança no sentido 

vertical,esta última indicando uma mudança real no sentido do 

~regresso numa escala de evolução funcional. 

Apenas uns poucos safristas conseguem ter alguma evolução naque-

le per iodo de 2· anos, corrs'eguind'o passaT ir ser-" ajud'lln-t'e de"'' opeTk-

rio especializado d'e algum· setOT·' mais im-portant'e d'a-' usina, pa-rs: 

depois de mais algun t&mpo,jácom o· ap~endizado realirado,adquirir 

a competência necessária, mudar realmente e dar o salto para se 

tornar um permanente. 

Na nossa amostragem/fs trabalhadores permanentes são um grupo 

com caracter lst icas bas·icamen te- d if eren tes daque'le dos saf r~istas. 

da usina.Enquanto os safristas que trabalham na usina,relativa-

me n e ao Sl!ll mi:ateT o , sií'O ara · s j oven s , e om' ict.atl e 

i n ferior a 30 anos e r;>oucos com idade superior a 3'9 anos·, no grupo 

dos permanentes apenas uma pequena minoria tem menos de 30 anos, 

observando-se · também uma quantidade relativamente bem maior de 

individues com idade acima de 39 anos / }sto nos avali=a a dizer 

gue enquantcr grupo,os permanentes são de uma g.era~~o an terior aos 

safristas da usina.E.pela lõgica,não poderia deixar de ser, uma 

vez que o permanente nor~almente ocupa um cargo que pressupõe uma 
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passagem quase que obrigatória (numa eta~a anterior) pelos cargos 

ocupados pelos safristas. Mas se esta passagem,repito,é quase que 

obrigatória , (do permanente pelos cargos do saf ris ta num 

an ter.i.or), isto não. sifSl'l if ica necessariamente uma passagem 

trabalho safrist.a, 111e-9ll'O-.: pal."que-, entre os· ma·is - v&lhos com: 45 

tempo 

pelo 

&TIOll 

ou mais-, mui to~ paawttall:. p&io retf.i,me-- do co lona-to-, no qual não ha.vi8' 

as - dispensas : 811 mas&m: taci _ cOlll'O'.:. ocorre" hoje em dia: com os s'!lfr~is

tas cortadores de cana . 

Entre os permanentes mais velhos, alguns não chegaram a ser 

safristas pelo simples fato de terem começado a trabalhar nas 

fazendas da usina,entrando no final da década de 1940 e na década 

de 1950,quando o trabalhador rural morava nas fazendas da usina. 

Mui tos dos trabalhadores mais ve Hros ti ve·ram passagens por ou t ·ros 

lugares e ocupa.ç,ões d'e antes de cheprem à Igarapava .. 

Um destes antigos empre$ados,por exemplo,come9ou a trabalhar com 

seu pai aos 7 anos de idade em 1938.Em 1946 era operário rural na 

Usina de Catende em Pernambuco.plantando cana e enchendo vagão de 

carga com cana para transporte até a usina .Trabalhou depois como 

"cambiteiro"(no transporte de "cambito". espécia de f ·orquilha. que 

se coloca sobre una armação conhecida como cangalha das bestas de 

carga ps.-ra· tranSRQrtar c-ana ) e depois- mudou de usina·, f-oi t-raba

lhar em limpeza de brejo e na capina da cana. Em 1951 começou a 

trabalhar numa "Rancharia"(espécie de aglomerado de casas pobres) 

p~imeiro como trabalhador numa plantação de algodão e depois como 

arrendatário. Percebendo porém , que "não dava nada",veio para o 

sudeste para trabalhar na usina Junqueira-,na limp.eza urbana. Em 

1953 já era efetivo e em 1954 começou na fábrica,na parte de 

alimentação na moenda.depois passou sucessivamente por vários 
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c argos sempre relacionaàos à moenda, como controleiro , maquinista 

e turbineiro. Lá pelo ano de 1967 e 1968 trabalhou na refinaria 

da usina(no seu último periodo de existência pois logo após 

fecho ) . Em. 1974 estava na seção. de e.l.étr ica enrolando motor.es . 

Depois,com o te~po, pass-0u a:juctante de e4.etricis-ta" e: fin-alnrente 

a eletricista.E!~ lmlra atuallrMlte numa das residências d a.-. vila da 

usi na- e corrta~~ na. épncra d~ entr.eYis.ta~ com 54 anos e sua . e~ola

ridade era de dois anos do Mobral. 

Um outro operário era filho de poloneses que vieram para cá 

porque o governo brasileiro,na época,pagou parte das despesas de 

instalação no Brasil. Este operário que nasceu na usina em 1939, 

estudou até completar a 4ª- série e começou a trabalhar já na 

usina,com a idade de 12 anos em 1951 na tecelagem que fabr~cava 

sacos para açú.ca:r. Con o tempo, a t ·ecelagem f'bi fe-chada e a usina 

passou a: comprar o produto de for-a.Ele então f-oi trans-r-er±do e 

começou a trabalhar como ajudante de mecânico.Em 1955 passou a 

soldador, trabalhando na oficina mecânica de onde não mais saiu.E' 

residente na vila da usina,de onde espera sair somente quando se 

aposentar.Aliás em sua entrevista,declarou ter perdido alguns 

poucos anos de aposentadoria aos quais teria direito pelo fato de 

t e r trabalh--ado legalmante inde-p,.enden te do p'2-i , a o.. contrário de 

l!lu itos- out r os. O que t;e.r-ia acunte:ci.à.u: Fo-i. que e l , que- vinh por 

a n o s guardando os " talões " que comprovav3.m o fa t o, 

perdê-los . 

acabou por 

O encarregado de um dos turnos da destilaria da usina também é 

um antigo emtyregado. Estudou até. a 4!:l serie do antigo prim&rio e 

d epois parou seus es t udos.Aos 12 anos de idade começou a traba

lhar lá mes:io,na us i na em 1944.Seu primeiro emprego foi de . faxi-
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neiro passando depois a continuo . Após algum tempo,na década de 

50, começou a trabalhar na diluição do mel.Passou depois a traba

lhar sempre na destilaria , como ajudante de fe~mentação e após 

muitas. safras..,pa.ssou a - fermentador e destilador.Nos últimos anos, 

t ornou-se o assistenre e encarreg~do do setor de fermentação. 

U outrn trl!badhador,atu~lmente como encarsegad d àc 

dos filtros,co~çou em 1938 ,na lavoura,aos4 7 ano-s· de: 

precisamente fazendo"ro9a de algodão" e"arrancando 

idad e':', ma"i. s 

toco"lá em 

Norte.Alguns Campo Redondo,municipio do estado da Rio Grande do 

anos pós,sua familia começou a passar " falta de dinheiro" e ele, 

com p~uco mais de 20 anos, veio para o .sudeste trabalhar e mandar 

dinheiro para lá.Em maio de 1955,através de um administrador da 

época , conseguiu arrumar emprego· na usina, mais p·recisamente· na 

fábrica de a·çll'Car como condut·or de sacos. Fassados argurrs- an'Os, 

mudou çie furrç'ão para ajud~e rro váeuo- e depois, sucewsi. vere-nt-e, 

trabalhou na evaporação e depois de um ano como ajudante na 

decantação , passou a decantador.Desde então, lá pelo ano de 1957 , 

trabalha na decantação,da qual é hoje o encarregado.Ele não tem 

estudos e,segundo suas próprias palavras,"sabe assinar o nome". 

Um .: outro caso,que revela outro tipo de evolução de alguns dos 

t rab.à.lhador.es mais an h gn"S".., fo i. dD atual encarregado do p'át"io da· 

f ã brica . Ele,que tem o primârio completo ( 4ª série_ ) e nunca 

t rabal hou fora da usina,começou em janeiro de 1944,com 12 anos de 

idade,nas fazendas da usina,carpindo e cortando cana.Ficou assim 

durante anos,depois começou a entregar cana,roçar pasto e fazer 

limpeza de côrrego.Ta111bé11t trabalhou na chamada seção urbana da 

u s i na como lixeiro fazendo limpeza de bueiros . Nos últimos anos 

passou sucessivamente a feitor de turma , fiscal de serviço e se 
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aposentou. Mas,mesmo aposentado, foi convidado ~ara exercer a 

função de encarregado do pátio da fábrica, responsável fundamen

talmente pela limpeza das áreas de circula9ão de caminhões e do 

pátio. de manobras da usina. 

O encar·regado da- s•çã-o de ca-rpintaria da us-ina iniciou talllb'ém., 

d ir.&.to:: ITft;. u.s-inw. no- ano, ct&- la.e. , cont 11 anos de idad&. Começ·ou coa:.; 

es-ta idade. porque "s-eu pai ganhava pouco e teve de· pegar o ser:vi-

90 cedo".Ele se lembra da época da 2ª- Guerra Mundial,quando em 

"1943 tinha caminhão rodando a álcool"e que havia alguns "postos, 

aqui(em Igarapava),Ribeirão Preto,e em São Joaquim da Barra".Ele 

que estudou a ·té a 4~ série,começou na lavoura carpindo,plantando 

e arando cana.Depois passou a trabalhar na fábrica.na balança e 

no almoxarifado.Antes mesmo de 1948·,entrou para a carpintaria da 

usina a f 'im de a.prender, e f 'oi auxiliar de carpinteiro torrrand·o--se· 

depois carpinteiro e posteriormente.,anos depois,o responsãve-1 

pelo setor. 

Um operário rural da usina de 67 anos de idade e que na ocasião 

da entrevista,fazia limpeza de córrego,come9ou em 1930,com 12 

anos· de-- idade, como ajud·ante· de carrpceiro, onde permaneceu por 2 

anos. A partir dos 14 anos começou na lavoura como braçal 

tornando-se ap,ós· curto p-eriodo· de,_ tempo, um n:rel!iro. Dep-ois~ pass-ou 

a trabalhar numa olaria.carregando e empilhando tijolos;fez isto 

até os 22 anos de idade;então voltou a trabalhar como meeiro em 

conjunto com um japonês. Em 1955 depois de uma safra fracassada 

onde não colheu quase nada.foi obrigado a abandonar sua meação, 

indo procurar emprego na usina.onde nesse mesmo ano começou a 

trabalhar. Desde aquela época passou por vários postos de traba

lho.Primeiramente, trabalhou na lavoura em geral como braçal cor-
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tando cana.Depois foi trabalhar na usina durante 4 anos.Passado 

este tempo,retornou às fazendas catando cana (a sobra que cai 

quando do transporte do canavial aos caminhões) para voltar 

novamente à - u~ina . co~o . s.eu Q.P:erá.rio. no setor de al imentaçã.o. Nos 

ú 1 ti.mos an·os .. vo l t ·o.u.. novamente P:&ra · a · lavoura como- op.erá-r io rura-1 

braçal. 

Se considerarmos os 7 casos descr·i tos·· ac·ima"' de./pperirio'9; anti. 

gos,veremos que nenhum deles, mesmo os atuais especializados 

fizeram algum tipo de curso técnico antes de exercer a profissão 

e que.eles aprenderam a profissão ali observando e exercitando-se 

no próprio serviço.// Tanbéa veremos que a evolu9ão funcional pode 

demorar muitos anos e que alguns.mesmo com muitos anos de traba-

lho.já com certa idade.continuam a fazer basicamente o mesmo 

servi90 de quando come9aram a trabalhar. 

Por outro lado, se a-tentarmos- pa·r~ os tr.abalhadores pe-rme.nent&s-

mais jovens que começaram a partir de 1980,veremos que eles 

correspondem a cerca de 13Y. dos permanentes e que,na maioria das 

vezes depois de 5 anos de trabalho na usina, já eram de certa 

f arma esp-ec ia1 izados· ou então t in-ham ap-resen tado uma- evoluçh 

real. Se isto mostra que é posslvel uma evolução rápida, ao mesmo 

temp.o tambéa- ind.ica, o quanta.. d.eva~ ter sido dif 1ci.l, p.ara" a~ nai.o·- -

ria : que conseguiu (normalnente concorrendo com muitos candidatos 

para a vaga) ser selecionado para trabalhar na usina com os 

critérios de aceitação de novos trabalhadores,tornando-se cada 

vez mais rigorosos para promover uma evoluç~o real.Com um mercado 

onde a procura por trabalho supera- em mui to, já há alguns- anos, a 

c1pacidade de absorção da economia local deve ~er muito dif icil 

sem curso.sem escola,somente observando o colega.aprender um 
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oficio ~ tornar-se um profissional. 

Estes jov~ns trabalhadores com menos de 29 anos(mais freqtlent.e- . 

mente com 27 ou 28 anos)em sua maioria começaram como safristas e 

m:r set.or · r:u.rtrl - , n~ lwoar;a cn..-. br-açai~ c.ort-adoree. ou v.e.'IUeáros. 

Alguns.. ti vara.si: passaaen~princip:alJDSnt&, I;Urlo setor de cons-trução, 

co111D: ::.rYente;;; e · u~ llSllCDS; pe.ia set.cn- de-- ser!VÍÇQ:S\ c-one:.- bwicon·i~ 

ta·, por ex.emp lo. Em certo momento, se tornaram saf ris tas trabalhando 

na usina.começando em grande parte como servente,lixeiro,ou faxi

neiro . Dentro da usina, alguns tiveram passagem pelo setor de 

recepção e alimentação. Com o tempo passaram a ser permanentes, 

sendo que a maioria destes,depois de relativamente pouco tempo, 

tornaram-se operár·ios que poderiam ser qualificados de seni

especializados. 

Um exemg.l.o d.eet& tip;o de aYoluçãc:. &- o de- um op..erário qu& traba:

lha n~ setor de preparo e purificação da usina.Ele é ajudante de 

decantador,tem 27 anos e fez o primário.Filho de um antigo traba

lhador,residindo há muitos anos na usina.começou a trabalhar com 

14 anos.Iniciou como jardineiro e esteve uma .época em São Paulo 

trabalhando numa fâbrica de lâmpadas.Logo após voltou para a 

usina entrando para o laboratório como ajudante.Depois mudou de 

seção e- foi trabalhar cono auxiliar de mecanico,oncte permaneceu 

até passar para a secão de preparo e purificação,como ajudante de 

decantação. 

Outro operário, morando há 20 anos na usina , tem o colegial 

-:ompleto e começou a trabalhar em 1978,com 17 anos.Seu primeiro 

emprego ~oi fazer serviços gerais em uma olaria,como carregador, 

~mpilhador e operador da prensa de tijolos.Depois achando que o 
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serviço nã:o çr_ei'Kava.!'e=- qu.e- "não dava. futuro_" ,c·orr8!8@1Jliu coDI'' a. 

ajuda do pai(trabalhador da usina) um emprego no setor urbano da 

usina como jardineiro,vindo a ser depois ajudante de pintor 

industrial. A seguir foi para a caldeira como ajudante de opera

dur de ... ca·id&ira:. el ap• ~comµ "lri.q.uriro"ou . na, "bica- do b~90.: ' 

(na sa-Lda: do ba.g,,:ç-o da mcenda;não confundir com"bico",biscat& ou 

em~_eso .- ev-errtua1),p~ p..oster.iormente. voltar· cX>mo a:j_udant&. c::t& 

operador e finalm-ente como operador de caldeira. 

Um outro operário,cuja familia nunca morou numa das dependências 

da usina e possue uma pequena propriedade rural,começou a traba

lhar com 1~ anos en 1971,numa cerâmica.Lã trabalhou, saiu e 

volt:ou por. t~@l:I&· YtM:"9- na t~l.v~ d9 encont-r.a:r. alQll•· ~890-

mel hu11 . Depn-i '9', tu i.. b.11'1.coni. ait.a- de- ne9!tau rant e-, e Ih s-.u i~ awhm -SB" 

para·. '1' cidade da- &ane• ond& tl:Mlà:a-.1.hou coao entr8*tdor: de: c.a:i.x._.. 

de sap.at-os.Be-19!7·3 r~rnou ª' I.-.rapava-,R,ara .a. c&rbioA.& a.final 

pa·ssou três anos em São Paulo, na Telefunk-en, como op-arário daquela 

indústria eletrônica e num colégio como secretário de escola. 

Trabalhou então como vendedor"por conta",e após isto "puxou cana 

com ca.Dlinhão"durante dois anos.Depois entrou "logo para o Comer

cial Fut·ebol Clube"cono jogador de futebol.Ap·ó·s tudo ist:o,começou 

a aprender e a trabalhar como carpinteiro.Segundo ele ,"no setor 

de con&t.rução f.ormou con p.roá-tica",ou se.ja,foi trabalhand.o nas. 

construções que ele aprendeu a profissão de carpinteiro.Em 1982 

entrou para ~ usina,e ali permaneceu como carpinteiro.Ele ainda 

faz um "bico" eDl Igarapava,onàe trabalha numa marcenaria. 

Casos de operá.rios especializados,que tendo realizado seu apren

dizado técnico em escalas té~nicas e depois entrado na usina 

.Junque ira para desempenhar a função para a qual foram preparados 



204 

n:i ~f.:C•J la, sao raros_. Ha amostra::. d e. todos- os trab'Mhador&cb eepecia-

l iz3d~s entrevistados,nenhum deles apresentou esta forma de 

evoluç~o.O trabalhador da usina aprende seu oficio,ou como querem 

alguns,sua"arte",simplesmente trabalhando e observando o trabalho 

d o cu le Por is difi.c'il tB, u indi vi-ciuo e-o ça- já como 

esp.e~ializado ( é possivel a un op~rário que tenha experiência 

ant e3':ÍOT d u outr emp , CD-De'Ç a:r d i T &t e o mo e-spl!ci a l i z ada..) , 

bem como não ex-is-tem ev-0lu9õ·e-s meteóricas dentro de um-a usina 

passando o individuo necessár ia e primeiramente pelos cargos de 

ajudante de ... ,ou então auxiliar de ... ,antes de se tornar um 

trabalhador permanente com algum oficio ou profissão. 

( bora a Bande ara.ioTia dOB a:turi trabalhadores- ~c:i '1.izadolt 

ni. 

escDlas,como os técnico agricolas,que trabalh no- departamento 

de agronomia 7Também há engenheiros quimicos,engenheiros agrOno-

mos,zootecnistas,qu1micos,etc ... de outras especialidades. Há até 

consultores doutores da faculdade de agronomia de Piracicaba (com 

alguns dos quais se conversou longamente a respeito dos problemas 

de produção de uma usina)e não poderia ser de o~tra forma pois a 

técnica e um dos fatores principais da produção e ·está 

int.imamente ligada às relações de produção .1~ as o fato é que nos.a 

?~squisa privilegiou uma parte da força de trabalho da usina que 

não é esta dos técnicos de nivel superio~ 

F3l~mos sim,daqueles operários especializados que trabalham na 

• 
·lsina ~ que tive~am de aprender simplesmente através da observa-

ç~o do trabalho do colega e que,somente depois de anos de ativi-

dade e conhecimento pratico de seu trabalho , faze~.eventualmente, 
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um cursinho des-t-es de uma semana, promovido pelo I' . A~.A· . ou alguma 

outra instituicão ligada ao setor,que apenas atualiza os conheci-

mentos do trabalhador,ou até mesmo para lhe ensinar determinada 

técnica a fim de aumentar a produtividade especifica do setor 

onde ele traba<l ha. 

Uma vez que nlle há escolas técnicas para formar os trabalhadoi»es 

indispensáveis a~ setor,pelo nenos,no que se refere aos operários 

especializados,por vários aotivos,a importancia que ganha o fato 

de ter o trabalhador um bom ensino básico e convencional é funda-

mental para o futuro da produtividade do setor. Nos últimos anos, 

com est"a' crescent~necesaidade de modernização do setor de cana, 

tem-se notado que est para se procesaar una nova tend&ncia 

quanto às necessidade• de trabalhadores de uma usina de cana. 

Segundo eata nova tendencia seriaa necessários opertU-io& com ua 

n!vel de escolaridade coapativel coa as mudanças que terão de ser 

feitas e que terão de implicar num aumento de produtividade geral 

do setor.E o tipo de operário necessário terá de possuir uma 

escolaridade basicamente convencional,mas de qualquer forma mais 

alta do que a de hoje em dia e que possa ser transformada rapida-

mente e com possibilidades de recondicionamento também rápido de 

seus conhecimentos e práticas. 

A necessidade de ua novo perfil de escolaridade seria dada por -
vários fatores entre os quais está a crescente necessidade _g__e as 

usinas aumentarem sua produtividade em funcão cia-..__extincão dos 

subsidias e favores do Eatado b~i.r~ a etor Deve-se notar 

que a nivel governamental há una tendência geral e não somente 

setorial, que parece vigorar atualmente , de o Estado ir se retra-

indo en sua intervenção na economia,para atacar desta forma ( em 
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nossa modesta op·iniã'.b de: maneira errônea ) os problemac& do d&fi

cit público,da inflação galopante.da estagnação econômica e do, 

cada vez mais claro.processo de obsolescência do parque indus

trial brasileiro ( a década de 80 já é conhecida como perdida 

para efeitos de crescimento ec-0nOnico). 

Outro 

d ade 

fator.também lig.aào a toda esta situa9ão,seria.. a neeess4.

de o Brasil aumentar as transferências de divisas para o 

exterior dentro da politica atual de acomodação com o F.M.I. 

Neste caso,un dos setores chamados a aumentar suas exportações 

seria o do acúcar e álcool que teria de se adaptar e aumentar sua 

produt"iv"idade· sem recorrer aos~ subsídios·. Cas-0 contrário. o estado 

seria obrigado ~ susp,ender mais una ve&,tal cono fez neste ano de 

1988,a politica de extinção dos subsidio• às exportações do 

setor. 

Como visto,dentro desta conjuntura geral e especifica, há neces

sidade de mudar o perfil da formação do trabalhador do setor até 

para que se possa ter condições operacionais de mudanças na 

produtividade. E' ai que entram a questão da obtenção de uma 

melhor qualidade de vida.de educação assim como a da formação do 

novo operário.que teria que ser mais propenso a mudanças, para 

ter melhores condições de acompanhar e de se adaptar à nova 

situação que est~ sendo criada pelas inovações tecnológicas. 
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Capitala 5 Considerações finais 

Numa breve análise histórica da produção de aoúcar e de álcool 

no Brasil observa-se que,des~e o final do século passado ,o setor 

esteve submetido a · a'l&un- tipo d e: contr-0le e1 ou favore"Cinento mais 

ou menos explicito do es~ado.A ação do estado no setor não parece 

ser uma coisa isolada e que· a~onteceu so•ente no Brasil. Olhando 

mesmo alguns paisss de tradição libe.r.a~l ou de politicas- . de livre

cambismo como foram a Inglaterra de antes da 2ª guerra, além de 

outros paises da Europa,ve11os que eles,nao raras vezes, intervie

ram no mercado no sentido de tentar dar um determinado rum·o ao 

setor açucareiro. 

A politica de intervenção daqueles paises no setor data. de antes 

mesmo das conhecidas intervenções estatais mais ousadas, inspira

das em Keynes que ocorreram em várias partes do mundo após a 

crise mundial do capitalismo de 1929 como, por exemplo,o New Deal 

norte-americano. 

No caso especifico do setor açucareiro e alcooleiro as politicas 

foram direcionadas para proteger o papel que tinha,e ainda tem, o 

açúcar como um dos produtos essenciais na mesa do trabalhador e, 

portanto, como ~11 alimento importante para a reprodução da força 

de trabalho. 

O açúcar,apesar de ser um produto desde cedo visto de perto pelo 

estado,não deixou de ser atração de vários segmentos ligados à 

produção e ao co~ércio ,como os próprios comerciantes do açúcar, 

os refinadores.os proprietários das usinas ou fábricas de açúcar, 

os donos das plantações de matéria-prima , entre os principais.Tudo 

isto revela o interesse despertado pelo setor,dada a sua impor-
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tancia e à sona de capitais envolvidos. 

O mercado mundial do açúcar é abastecido desde o século passado 

com açúcares elaborados a partir de matérias-primas diferentes 

que são a cana-d'er açúca:r e a betsr.raba a:Qucar·rira e que:, a g;rossn 

modo, são produzido~ em pa~s tropicais e subtropicai~ no pri

meiro caso e em- paise'B temperados no seaundo. E_. anbo os- casos, o 

que impera é a - pr'Odução con algun tipo de controle · e/ou subsidio 

governamental.Atualmente,nos paises do Mercado Comum Europeu são 

conhecidos os subsidies à produção,quer à agricultura,quer à 

pecuária.Lá,t8.llbém ,a produção de açúcar é controlada,nio por um 

simples or,.ao estatal,mas atravcts de uma politica supra-naciona•l. 

Coincidentemente,os maiores produtores e exportadores de açOcar 

da cana são ~aises pobres,e co~ poucas opçoes e poder de barga

nhar. Isto,normalnente,acaba contribuindo para um& depressão nos 

preços internacionais do produto. 

A um atento observador do mercado do açúcar, não escapa a com

preensão de que o mercado mundial se caracteriza em geral como 

bem abasteci~o.sendo também caracteristica a existência de merca

dos fechados ou cativos como num jogo de cartas marcadas.Nestes 

mercados (os preferenciais ou então aquele do Acordo Internacio

nal do Açúcar) as negociações entre fornecedores e compradores se 

fazem a niveis inter-governamentais, através de um sistema de 

direitos de quotas de venda.Já o chamado Mercado Livre Interna

cional pode ser definido sem maiores incorreções,como um mercado 

paralelo onde se negociam,normalmente,os excessos ou as produçoes 

além das cotas estabelecidas pelos mercados preferenciais. · 

Tendo em vista o descrito acima.numa situação como normalmente é 
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a do açúcar,falar-se de pr1Jdu9ãb se incentivos de nenhuma espé

cie,de livre concorrência e outras "leis de nercado"é un oontra

senso, isto porque quase ninguém a pratica. 

A produçat> de · aç'llcar v~ sendo caracteristicamente ulfa: produção 

para· mercados já definidos- anteriormente.Tudo isto te& implica

ções no trabalho do s•tor açucareiro.Gi!eno De Carli (citado por 

Gnaocarini),na década de 40,nos conta que para tentar penetrar no 

mercado dos Estados Unidos,não possuindo as mesmas regalias de 

penetração no mercado americano que possuía sua concorrente cuba

na e portorriquenha (cujas usinas também eram de propriedade de 

americano ), a indQstria açucareira- da Repnblica Dominicana adota 

como so-luçto, a compressão dos se:làrios a niveis~ absurdos. Temos ai 

a misét'-ia c-ono resultado de uma luta<- ing•l6ria contra os subsidias 

e favoree de toda ordea po~ parte doa &s~ado~ Unidos (Gnacoarini, 

1972).Nota-se ai relaçao taab6n com os fenômenos recentes,en que 

paises são obrigados a · fazer incriveis superávits,para p&aar suas 

dividas externas; no presente como no passado, é a miséria como 

solução do problema. 

Numa situação nundial,em que todos ou quase todos,de alauma 

forma, produzem con::-.estimulos e controles governamentais, falar-se 

da "livre-eapresa;'.'no setor ou entao de produção sem incentivos e 

portanto sea intervenção es~atal é desconhecer a realidade.Contu

do, isto não elimina . as necessidades de se aumentar a produtivida

de na produção de aç'llcar e álcool porque como tudo mais onde há 

produção ou preços subsidiados,alguém paga pela diferença; e,se 

há subsidios,este pagador é a sociedade.A questão dos subsidio~ 

em si não deve ser colocada como sendo sempre ruim, una coisa 

detestável em si mesma.nas deve ser colocada dentro de una estra-
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tégia global na qua l se deve ter em mente quem vai ser beneficia

do e quem vai ter de pagar a conta.Quando se pratica um subsidio 

está se fazendo também uma politica de rendas.Os subsidios, 

portanto,podem ser tanto uma arma no sentido de se diminuírem as 

diferenças na distribuição de rendas,cono também ser usado no 

sentido de se socializarem prejuízos e se privatizarem os lucros. 

Neste caso,a história do Brasil tem sido muito mais fértil em 

experiências no segundo sentido. 

No Brasil, desde o começo do século o estado intervém. No inicio 

através de favorecimentos de simples empréstimos e de algumas 

outras pequenas garantias,nas a partir dos anos 30 ,a pedido dos 

próprios usineiros ou pelo menos contando com sua concordância, 

intervém pesadamente no setor,tentando fazer una ação basicamente 

contra as· tradicionais crises de super-produção. Desde então, a 

história do !.A.A. se confunde com a história de todo o setor, 

tamanho o grau de intervenção e a inportancia do órgão. 

Com o desenvolvimento do capitalismo no Brasil,com a industria

lizaçao,seguida de um processo de urbanização cada vez maior 

criou-se,principalmente no Sudeste do pais,um grande mercado 

interno,que foi o principal fator também de crescimento do setor 

açucareiro,até os anos 70 .Bxiste,pois,una correlação direta 

entre o incremento do setor e o desenvolvimento econômico do 

Brasil e, à medida que crescem as cidades, intensifica-se a urba

nização,bem como a demanda do açúcar,no mercado interno.Com isto, 

na agroindústria brasileira cresce a importância relativa da 

economia da cana que passa a requerer um incremento cada vez 

maior de terras,de capital e de trabalho, expandindo cada vez 

mais as relações envolvidas na produção do açúcar e do álcool, 
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alterando profundamente a realidade rural brasileira. 

No Brasil,a ação estatal está na base das alterações havidas 

após a crise da balança de pagamentos.quando se optou pelo pro

grama de substituição energética,com base no álcool.Isto acarre

tou um outro periodo de expansão do setor d cana,e tornou a 

politica do álcool autOnoma daquela para o açúcar.valorizando 

ainda mais o setor açucareiro en relação aos demais na economia 

brasileira,dando a ele una posição estratégica e de longo prazo. 

Hais ainda,ao tonar esta decisão,o governo tornou a pol!tica do 

álcool muito dificil de ser mudada.pois as relações envolvidas 

são de tal ordem que una mudança geraria uma grande confusão no 

setor.Adenais,os interesses envolvidos gerariam pressões insupor

táveis e contrárias a quaisquer mudanças. Por isso não se deve 

esperar mudanças radicais,em curto espaço de tenpo,que alterem a 

politica do álcool. O náxino que se pode esperar seriaa mudanças 

paulatinas e nuito mais no sentido de controlar o seu crescimento 

(do que acabar pura e simplesmente con todo o prograna,o que 

seria uma loucura) e tentar favorecer um aumento de produtividade 

e com isto poder ir diminuindo lentamente os subsidias do estado 

brasileiro destinados ao setor. 

O crescimento da demanda de matéria-prima,necessária ao incre

mento da produção de açúcar e principalmente após os anos 70,do 

álcool,fez aumentar a procura de terras .A partir dai, : .têm-se um 

correspondente valorização das terras e uma substituição de 

culturas menos lucrativas e, às vezes,de produtos alimentares, 

deslocando parte da sua produção para locais mais distantes. 

Através disso tudo.acaba-se criando um mecanismo perverso que, 

certamente, contribui para um aumento das pressões inflacionárias 
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em geral e para um aumento também do custo da reproduçao da força 

de trabalho.Além disto,o governo com esta politica está agravando 

o chamado conflito distributivo,pelo fato de suas ações estarem 

gerando concentração de renda. 

Ao expandir a cultura de cana-de-açúcar,no grau em que se deu, 

também se provocou uma profunda mudança no canpo,no sentido em 

que se expandiram também as relações de trabalho envolvidas na 

produção da cana.Isto gerou um considerável aumento do nOmero de 

trabalhadores rurais temporários na produção rural brasileira, 

ajudando este tipo de trabalho a tornar-se um padrão de relações 

de trabalho e de produção. 

Entre as determinações gerais do capitalismo no Brasil e o 

funcionamento de una usina de açúcar e álcool existem certas 

determinações regionais,locais,e mesmo próprias de una empresa 

que conduzem a una determinada realidade especifica,e à existên

cia de una unidade de produção com certas caracteristicas dife

rentes em relação às outras.embora certamente trazendo dentro de 

si algumas determinações fundamentais e comuns. 

No caso especifico da usina Junqueira,uma determinação que a 

marca profundamente é o fato ser ela de propriedade de uma Funda

ção cuja finalidade,se~ndo seus estatutos,é a filantropia, com 

todos os seus lucros(menos obviamente,aqueles destinados à manu

tenção da Fundação e ao aumento da produção em geral,segundo seus 

programas de crescimento) devendo ser destinados a entidades e a 

órgãos de caráter benemérito ou social,como creches, 

etc ... 

hospitais, 

Ocorre que,como comentado anteriormente.o fato de não ser a 
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usina Junqueira claramente uma empresa privada "normal" cria 

certos embaraços ao seu desenvolvimento. Um deles ê a necessidade 

de dar encaminhamento no dia a dia ao conflito existente entre a 

necessidade de manutenção de formas capitalistas de produção para 

a sua sobrevivência no regime onde vig-0ra a apropriação privada 

da extração da mais-valia,e os principias que teóricamente deve

riam orientar a sua exist&ncia. 

Esta situação se objetiva entre outras coisas pelo fato de a 

usina não ser considerada um "patrão normal" pela comunidade 

regional,e principalmente pela comunidade local e, portanto, 

também seja vist~ como sem direito de tomar todas as atitudes que 

uma empresa capitalista costuma tonar diante de certas situações . 

Fora este dado ,a usina como pertencente a uma Fundação deve dar 

satisfação,cono outras Fundaç~es,a una curadoria. 

Sob este aspecto,nun exemplo que ilustra bem o caso,houve em 

certa ocasião,há poucos anos um grupo de pessoas da usina que 

pretendiam reclamar à Curadoria contra certas atitudes da admi

nistração que então julgavam contra os interêsses da comunidade 

da vila de Coronel Quito,de propriedade da Fundação.O caso envol-

via algumas residências que, segundo aquelas pessoas,estavam 

sendo deixadas de lado e se tornando imprestáveis por causa da 

falta de investimentos para a manutenção. Na mesma ocasião,o fato 

foi comentado com um dos gerentes da admnistração,que retrucou 

dizendo estarem os interesses da usina,naquele momento, voltados 

à expansão das atividades produtivas,mais precisamente à moderni

zação da industria,o que fazia com que não houvesse recursos 

disponiveis, além do fato de a manutenção das casas sair mais 

caro do que o transporte dos trabalhadores de ·outras cidades para 
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a usina. 

Já foi dito que as colônias das fazendas da Fundação em Igarapa

va foram desativadas num periodo posterior ao de outras usinas, 

ocorrência certamente influenciada pelo status jurídico especial 

que rege o empreendimento. 

Os trabalhadores da região,diante das alternativas(que na reali

dade são poucas) de conseguirem emprego na área ,normalmente,ou 

procuram a usina Junqueira ou pelo menos dizem que gostariam de 

trabalhar lá,dando preferencia a ela.Isto porque a assistencia em 

geral fornecida por ela é reconhecida pela população como muito 

boa,além de os salários dos trabalhadores da usina(neste caso não 

se conta os bóias-frias) também em geral seriam superiores aos de 

outras firmas da região. 

A algumas pessoas poderia parecer que o caso não seria tão 

especifico assim,já que existem empresas capitalistas "normais" 

nas quais a existencia de melhores condições de trabalho faz 

parte de uma estratégia empresarial,na qual se propõe um aumento 

da produtividade e por conseguinte,investindo no empregado e na 

melhoria de sua situação,a empresa no final teria como retorno 

maiores lucros.Ao nosso ver esta situação existe e é realidade em 

algumas empresas de setdres econonicos mais lucrativos,como os 

que fabricam certos produtos muito valorizados nos mercados 

interno e externo. 

Contudo,este não é o caso do setor açucareiro e alcooleiro, onde 

a produtividade é baixa,e a produção,apesar do I.A.A . , é ·ainda um 

pouco instável. No caso ,então, da usina Junqueira,na qual se 

observou,na década de SO~um periodo de estagnação, as diferenças 
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de padrão de vida obtida por seus empregados se devem,em grande 

parte,ao fato de a usina pertencer a uma Fundação. 

Em vista de no passado ter ocorrido a estagnação acima citada ,a 

questão que se coloca ultimamente é a necessidade imperiosa de 

se manter a empresa com niveis de op~racionalidade prôxim-0s dos 

das outras usinas e,portanto,de se garantir a sua permanência 

dentro do atual reg · me de produção em vig-0r no Brasil,que é 

capitalista.Dentro deste quadro,para o futuro,espera-se que pelo 

menos grande parte das diferenças de garantias aos trabalhadores 

da usina Junqueira já esteja devidamente extinta,e sua situação, 

em termos de produção e de relação com seus trabalhadores,seja 

semelhante à de outra~ empresas do setor. Aliás, isto já está 

sendo feito lenta.mente.E' isto ou a estagnação novamente.Dificil

mente haverã outra S>aida. 

Quanto a força de trabalho, mais precisamente a origem dos 

trabalhadores,comparando-se aquilo que ocorreu na usina Junqueira 

com o que aconteceu no resto do estado de São Paulo em outras 

usinas,percebe-se que há semelhanças. Tanto uma parte considerá

vel dos pais dos atuais trabalhadores da usina Junqueira,como os 

trabalhadores da geração anterior das outras usinas do estado,são 

de origem nordestina ou então mineira.Gileno De Carli,descrevendo 

o trabalhador rural da cana no estado no ano de 1942,diz que o 

trabalhador rural, assalariado,é "sempre brasileiro e,às mais das 

vezes,nordestino e mineiro.Os primeiros,vindos das zonas periodi

camente assoladas pelas secas,e os segundos,à procura de melhores 

salários, formam uma grande população flutuante ... ". Segundo De 

Carli, eram principalmente cortadores de cana. Como se pode 

perceber, as semelhanças não se esgotam na origem em si,sendo que 
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o processo detonador das migrações e a existencia de uma determi

nada situação econômica nacional estão na base e explicam tanto o 

caso especifico da usina Junqueira como o das outras usinas do 

estado. 

No caso especifico da usina Junqueira.o fato de as duas princi

pais áreas de origem de Minas Gerais serem a de Santo Ant-onio do 

Monte,éntre o Triângulo Mineiro e Belo Horizonte.e a -da fronteira 

com a Bahia deve-se a uma conjunção de fatores entre os quais 

certamente a situação delas como áreas incapazes de absorver a 

mão-de-obra local.Mas além desta expulsão,outros fatores influen

ciaram na decisã-0 de migrar para Igarapava. No primeiro caso,o de 

Santo A~tonio do Honte,deve ter pesado muito a posição estraté•i

ca de Igarapava em relação à área de Santo Antonio,ou então a 

proximidade e facilidade de locomoção para là,aléa de haver, 

provavelmente, na épooa,mais oportunidades de emprego do que na 

área de origem.Já no caso dos originários do norte de Minas, 

provavelmente o outro fator deve ser o de tradição cultural no 

tipo de trabalho exercido na lavoura da cana,semelhante ao ocor

rido com os nordestinos. 

Tanto num caso como nos outros,uma vez desencadeada a "onda'' de 

migração, o movimento ganha uma espécie de inércia,ou seja, o 

próprio movimento de migração gera mais migração, isto porque 

continuando a ocorrer a situação de incapacidade de a estrutura 

de produção absorver o increménto normal da população trabalhado

ra , e parte da familia já tendo migrado e se separado do resto, 

aquela outra parte que permaneceu começa também a ser pressionada 

a deixar o local.Com o estabelecimento dos primeiros elementos no 

local escolhido.os outros se sentem ainda mais motivados também a 
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migrar e desta vez com uma vantagen,pois a àrea não ê mais 

totalmente desconhecida e eles têm uma base para a qual possam 

recorrer em caso de dificuldades. 

Quanto àqueles, cujos pais foram colonos propriamente ditos 

(funcional e estruturalmente),uma outra parte da força de traba

lho,hoje infima, mas que fora.JD importantes- no passado, a origem de 

seus pais (ou de sua familia) parece remontar às imigrações do 

começo deste século para o Brasil.Como já citado anteriormente,a 

cidade de Igarapava foi um dos receptáculos das imigrações de 

estrangeiros ( no periodo 1926-1930 o municipio recebeu entre 

3000 e 6000 dos imigrantes que passaran pela hospedaria dos 

imigrantes.Honbeig,1984),numa época em que da Europa saiam milha

res de pessoas ~m busca de novas oportunidades. Ao mesmo tempo, 

processava-se um, grande desenvolvimento na enta-0 fronteira ag-.ri

cola no estado com a incorporação,cada vez maior,de terras toma

das à floresta. 

Devemos recordar que alguns milhares de estrangeiros chegaram à 

Igarapava(entre 1926 e 1930,por exemplo) e que seus descendentes, 

em grande parte,parecem ter saido para o sul,para cidades como 

Ribeirão Preto e outras da região. 

O fato de a estrutura de produção não comportar trabalhadores 

suplementares durante todo o período do ano,além daqueles que já 

viven na área, explica porque os atuais trabalhadores são origi

nários da própria região.Como vimos.apesar de se aumentar várias 

vezes a produção de açúcar e álcool o número relativo de traba

lhadores necessários para sua produção caiu. Na medida em que 

isto foi ocorrendo,caia também o número de trabalhadores oriundos 

de fora. 
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Muitas das tarefas antigamente feitas utilizando-se mão-de-obra 

intensiva, são agora realizadas por máquinas. Algumas fases do 

trabalho,por exemplo,o plantio,que era feito manualnente,agora em 

sua maior parte é realizado por máquinas,tendo o trab~lho braçal 

se tornado um complemento. As capina~,foram drásticamente reduzi

das pela utilização de produtos quimicos,que requerem pouca e 

esporádica mão-de-obra . 

Quanto à etapa da colheita que ainda hoje costuma requerer a 

maior parte da quantidade de trabalhadores necessários à produção 

do açúcar e do álcool,a produtividade do cortador aumentou cerca 

de duas a três vezes com a introdução da técnica da queimada no 

processo de corte.Ainda na etapa da colheita,que era totalmente 

manual,foram introduzidas vàrias màquinas,pasaando a_ ser feita 

parcialmente de forma mecanica con a introdução da carregadeira 

mecãnica,en lugar do burro e do braço humano. 

O próprio transporte sofreu uma mudança brutal,abandonando a 

ferrovia que exigia mão-de-obra para sua manutenção, não sô nos 

vagões para operá-los mas também nas oficinas e nas linhas ou 

trilhos.Hoje o transporte é feito com caminhões,que frequentemen

te não são da usina,a estrada é asfaltada e mantida pelo estado, 

como qualquer outra~ 

Na fábrica,atualmente,cada vez mais as atividades são mecaniza

das,e foi esta modernização que permitiu que se aumentasse a 

produção em geral sem que se necessitasse de um aumento muito 

grande de pessoas para operá-la.Esta modernização está sendo 

f eita no sentido de , no futuro , mudar a feição daquele trabalhador 

c om caracteristica artesanal , que não será mais necessária,pas-
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sanda ela a ser realizada pela máquina,com o trabalhador passando 

de artesão a operador de máquinas. 

Na destilaria o número de trabalhadores é baixo, isto porque, 

conforme se procurou mostrar ao long-0 da exposi9ão onde se 

abordou o assunto,os processos quimicos,necessários para a fabri

cação do álcool,são em . grande parte realizados sem grandes inter

venções do trabalhador.Na verdade, a grosso modo, o homem entra 

apenas na limpeza e no controle ( o resto ,é claro, está incorpo

rado no trabalho passado ou morto,nas máquinas e equipamentos). 

Tudo isto explica também porqu&,com o Prô-Alcool,o aumento do 

emprego direto deu-se basicamente na fase agricola. 

No caso das destilarias anexas à usina havia una capacidade 

ociosa que foi,de maneira geral,sinpiesaente reorganizada.Já no 

caso das destilarias autononas sim,é que houve um aproveitamento 

maior de trabalhadores novos.Contudo, é necessário lembrar que, 

como as destilarias autonomas são, normalmente, mais modernas do 

que as anexas, isto deve ter implicações não sô na quantidade, 

como na qualidade dos trabalhadores necessários. 

Com a atual estrutura de produção no setor da cana-de-açúcar se 

modernizando,aliás em nossa opinião de maneira um pouco retarda

tária em relação a outras indústrias em geral,mesmo com o aumento 

da produção,não mais se absorvem tantos trabalhadores , relativa

mente, como no passado Isto explica o porquê da estagna9ão da 

população de Igarapava,assim como o fato de a maioria dos traba

lhadores atuais da indústria da usina Junqueira serem da própria 

região e não de outras,como antigamente. E' que a atual estrutura 

de produção,da maneira como está organizada,não comporta um au-
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mente de ocupação de força de trabalho. Além do mais,a principal 

ocupação,em termos de tarefa a ser realizada pelo trabalhador,que 

foi e é a de cortar cana,no passado era uma atividade que lhe 

garantia um emprego durante todo o ano,mesmo fora da época de 

corte.Tinha também uma coisa que hoje falta a muitos, que era a 

moradia. 

Como o trabalho que ocupa um maior número de pessoas,o de corta

dor, se tornou temporário,sem garantias,deixou de ser opção para 

muitos trabalhadores.Com o tempo,uma parte dos trabalhadores com 

idade de ingressar na força de trabalho ativa,normalmente depois 

de procurar emprego e de não encontrá-lo,foi (e parece que ainda 

continua)deixando a região ,em busca de emprego noutra área. 

Mesmo os filhos de trabalhadores da usina Junqueira, não têm 

encontrado trabalho con facilidade.Muitos deles acabaram indo 

para outras cidades como Ribeirão Preto·,campinas ou mesmo São 

Paulo.Alguns deles depois de certo tempo conseguem um emprego na 

usina e voltam,mas uma grande parte não. 

A mudança da estrutura de produção da usina, induz também uma 

outra mudança,que é aquela no tipo de trabalhador requerido.A 

evolução funcional de grande parte dos trabalhadores especializa

dos ou semi-especializados na usina tem origem na lavoura . Com o 

tempo o trabalhador ia penetrando na fábrica,aprendendo sua 

profissão no próprio trabalho,primeiro como ajudante,às vezes por 

várias safras.Este aprendizado frequentemente sofria algumas 

interrupções, indo o trabalhador exercer outras tarefas, durante 

algum tempo e finalmente,depois de vários anos,ele se tornava 

profissional.Como já comentado anteriormente,este profissional , 

alguns mais artesãos do que própriamente operários,em grande 
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parte tem una escolaridade minima : Com as mudan9as da estrutura de 

produçao,e do próprio mercado de trabalho,muito mais competitivo 

e com abundância de trabalhadores querendo um emprego,esta situa-

9ão está mudando. Então,neste quadro de mudança, torna-se primor

dial uma boa educação básica que possa ser rapidamente mobiliza

da, para acompanhar as eventuais mudanças de processos de produ-

ção. 

\ Atualmente se discute muito a recente proibição das queimadas da 

cana durante a operação do corte que,aliás,já foi revogada(setem

bro de 1988). A alternativa que se coloca é a mudança no sentido 

de não se queimar a palha antes do corte e de se aqroveitar a 

palha para fins energéticos tal com.o o bagaço.O que àcontece, 

porém.,é que em. primeiro lugar a queima da palha é um.a operação 

que além de aumentar a produtividade e portanto os salários dos 

cortadores,dá a ele um pouco mais de segurança,pois não havendo a 

queim.a,haveria maiores riscos de ferimentos.A palha seca pode 

cortar sua pele;ademais haveria maiores probabilidades de cobras, 

por exemplo. E' por isto que em se falando de queimada em cana

viais,pode-se falar sem muito exagero que é uma das únicas coisas 

em que os interêsses da classe dos cortadores coincidem com os 

dos usineiros. Os cortadores somente concordariam com o corte da 

cana crua se tivessem. compensações econômicas,o que dificilmente 

os usineiros atenderiam sem antes oferecerem. sérias resistências. 

Fora a queima da cana, a continuidade dos subsidias à produção de 

açúcar e álcool seria o outro ponto em comum entre os usineiros e 

os trabalhadores do setor. / 

Ainda na questão do aproveitamento da palha, haveria dois proble

mas dificeis de serem solucionados no momento.O primeiro é o de 
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que o aproveitamento da palha pressupõe a existencia de uma 

unidade onde se possa processâ-la(que poderia ser a usina,mas 

deve-se lembrar que hoje em dia chega a sobrar bagaço e a palha 

seria um elemento a m · s) .E o segundo,o de maior dificuldade,que 

é a distancia do local de corte até a usina (ou unidade de 

processamento da palha) .Pois se for grande,corre-se o risco de 

haver um balanço energético negativo ou ainda de haver uma rela

ção( custo beneficio) de serem os gastos necessários para o trans

porte da palha até a unidade de processamento superiores aos 

ganhos da sua utilização como fonte de energia. Portanto, atual

mente,esta opção,na realidade,está a requerer um avanço maior da 

tecnologia de aproveitamento energético e de organização da 

produção para que se possa.no futuro.realizar o aproveitamento da 

palha. 

Além da palha,estuda-se o aproveitamento também de certos sub

produtos gerados no processo de fabricação do açúcar e do álcool. 

Estes estudos vão na direção de se aproveitar,por exenplo,o gâs 

carbônico gerado no processo de fermentação .Em tese,estes apro

veitamentos tornariam uma usina não uma simples fâbrica de açú

car ,mas una unidade de processamento da matéria-prima cana que 

passaria a gerar muitos outros produtos,podendo aumentar a produ

tividade a ponto de tornar inclusive o açúcar e o álcool mais 

competitivos.O problema é que isto requer investimentos em pes

quisas e em técnicas de produção,alén daquelas que já estão sendo 

feitas, numa época de crise econô ica. 

Como se pode perceber,as maiores dificuldades de modernização no 

complexo do açúcar e do álcool se dão justamente no campo,e com 

maior evidência na colheita,uma vez que a modernização da fábrica 
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está se processando de alguma forma. 

~ As dificuldades de modernização da fase da colheita esbarram nos 

salários. Neste sentido,a operação de corte é o problema central, 

pois permanecendo os salários baixos do jeito que estão (apesar 

de terem subido nos últimos anos),em relação ao tipo de trabalho 

realizado,que é dos mais pesados, estimula-se a produção baseada 

em trabalho vivo e não em máquinas,ou ganhos de produtividade 

baseados em investimentos e em tecnologias. E' um entrave a 

investimentos em colhedeiras.por exemplo. / Se começarem a impor 

restrições às queimadas no corte da cana,poderia acontecer de os 

usineiros terem de paiar mais pelo côrte. e dai comeQarem a esti

mular a utilização das màquinas colhedeiras. Isto por si so 

acarretaria mudanças profundas no campo e nas relações de traba

lho e de produção. Sobre esta hipôtese,é de se pensar o que seria 

. feito · das milhares de pessoas dependentes da atividade do corte 

da cana.principalmente em se tratando de um trabalho braçal. 

Mas não se deve esperar.na operação de corte,mudanças a curto 

prazo.porque os salários no Brasil ainda são muito baixos e espe

cificamente a utilização do bóia-fria esta aparentemente longe de 

se tornar não compensadora ao usineiro e isto vai no sentido 

contrário ao requerido para que haja mudanças. 

No setor do açúcar e do álcool.nos últimos anos.por causa do 

problema conjuntural de balança comercial e dos altos preços do 

petróleo.o estado interveio de modo decisivo.estruturando toda 

uma politica que teve sérias conseqüências.Primeiro.pela própria 

dimensão do empreendimento ao qual o governo federal se propôs,e 

segundo,decorrente do primeiro . pela quantidade de recursos finan-



224 

ceiros e humanos que foram alocados ou realocados de outros 

setores para o da cana. 

No caso dos recursos financeiros,estes concorreram para uma 

grande modernizaç~~ do setor,na medida em que se mod~rnizaram as 

usinas (e respectivas destilarias anexas) e instalaram-se muitas 

destilarias autônomas por todo o Brasil. 

No caso dos recursos humanos ,milhares de pessoas em todo o 

Brasil começaram a trabalhar no setor. Uma parte nas dependências 

fabris das usinas,como trabalhador industrial,e uma outra,a 

maioria,como trabalhador rural. O fato da produção de açúcar e 

álcool levar a indústria para o campo levou também as relações 

caracteristicas desta para o campo,pelo menos nas fabricas. 

No campo o número enorme de pes.soas (principalmente t?'abalhad.o

res rurais) que passaram a ser organizadas em função da produção 

de álcool,estácriando condicões para que cada vez mais este grupo 

social antes disperso (não tanto no sentido territorial) e subme

tido ora,ao paternalismo,ora ao autoritarismo,começasse a sentir 

necessidade de se organizar e a agir como grupo social com inte

resses comuns. Neste sentido, depois de ter realizado uma série 

de paralizacões,algumas do tipo selvagem,começa a também pressio

nar o estado no sentido de obter melhorias e garantias que seus 

colegas industriais desde há muito já tinham. 

Assim, se a década de 1960 foi de grandes mudanças no campo 

principalmente no regime de trabalho,a década de 70 foi de conti

nuacão deste processo de mudança,terminando-se por realizar uma 

reforma conservadora no campo,ou seja,modernizou-se deixando-se 

de lado qualquer mudança na estrutura de propriedade agrária. O 
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aumentar a produção tanto pelo aumento da extensão 
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sentido de 

de plantio 

como pelo aumento da produtividade e com necessidade de grande 

número de trabalhadores rurais,certamente se encaixou no quadro 

desta via de desenvolvimento do capitalismo no campo no Brasil, 

ajudando a consolidá-la. 
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TAB"ELA- I THA&ALHO POR- SE-ÇAO DA· AfftrSTRA- PSQUI:SADA-

codigo 
95 
95.2 
so 
2 
s 

15 
3 

TOTAL PERtt. SAFR. 
Recepç~o e ali1entaç~o 
balanceira ••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••• 1 
balanceira auxiliar •••••••••• 1 •••••••••••••• 1 
resJllftlÍ..t do ·patee ••••••••• 1 ••••••• 1-
ettitlder - Cillei:. ••, ••, ••• .5.,,, •••• ••• •• .5 
l~meaa e e1t.ira de caaa..3 •••••••••••••• 3 
operaw da- guine* hillo .... 2 .............. 2 
plSi~ dl Cibol,,,,,,,,,,,,2,,,,,,.1,,,,,,1 

s.-.tatala15; •••••• 2 ••••• 13 

Sec.de preparo e 1oage1 
10 
19 
11 
12 

21.1 
21.2 
25.1 
25.2 
22 

26.1 
28.1 

33 
40 
41 
42 
44 
4ó 

51 

responsàvel da 1oenda •••••••• 2 ••••••• 2 
operador de turbina •••••••••• 1 ••••••• 1 
engraxador ••••••••••••••••••• 1 ••••••• 1 
garapeiro •••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••• 1 

sull-total: 5 ••••••• 4 •••••• 1 
Sec.de purificaçlo 
aqUKftor •••••••••••••••••••• 2 ••••••• 2 
1jud.de itlUICedor •••••••••••• 1 •••••••••••••• 1 
dac11~ 1 filtro •••••••••• 1 ••••••• 1 
ajud111te dt decaat~ao ••••••• 1 ••••••• 1 
salfitaçao e ~ •••••••• 1 ••••••• 1 

sull-tot1l: 6 ••••••• 5 •••••• 1 
Stc.conc111trac.e cri•taliz. 
evapar1dor ••••••••••••••••••• 1 ••••••• 1 
cozedor •••••••••••••••••••••• 3 ••••••• 3 

sall-total1 4 ••••••• 4 •••••• o 
Sec.operaçflts finais 
11lideira •••••••••••••••••••• 1 ••••••• 1 
responsàvel p/111saciCJ11 •••••• 1 ••••••• 1 
IO!tJl •••••••••••••••••••••••• 3 ••••••• 1 •••••• 2 
balança(p/ensac1r) ••••••••• :.1 ••••••• 1 
condutor de sacos •••••••••••• 4 ••••••• 1 •••••• 3 
transp.de 1ç6car p/ar1a-
1az11(tratorista),,,,,,,,,,, ,1 ••••••• 1 
enucadar •••••••••••••••••••• 1 ••••••• 1 

sub-tot11:12 ••••••• 7 •••••• 5 
Sec litp.ger.int.e extern1 
li~àar ••••••••••.••••••••••• 2 ••••••• 1 •••••• 1 

sub-total: 2 ••••••• 1 •••••• 1 
3 Elttriu 

ól.2 ajud.enrolador de aotor •••••• 1 •••••••• 1 
70 respons.equip.refrigera-

cao,e ap1rflhos •••••••••••••• 1 •••••••• 1 
62 !letricista •••••••••••••••••• 2 •••••••• 2 
ó2.2 ajudante de eletricista •••••• 1 •••••••• 1 

sub-total: 5 •••••••• 5 •••••• o 
Seç3o de aanutençao 

7ó.1 encanador in•ustrial ••••••••• 2 ••••••• 2 
75.1 soldidar ••••••••••••••••••••• 1 ••••••• 1 

502 aec~ico de lillutençao ••••••• 2 ••••••• 2 
504 fundiç2a •••••••••••••• ; •••••• 1 ••••••• 1 
47 operador de boaba de àgua •••• 1 ••••••• 1 

sub-total: 7 ••••••• 7 •••••• o 

cbdigo 
ó5 
82 
83 
8' 

90.2 
9t~1 

92 
92.2 

90.3 
93.1 
93.3 
93.4 

TOTAL PER". SAFR. 
Oepto.ger.e distr.de vapor 
responslvel •••••••••••••••••• 1 •••••• 1 
painel controle da caldeira •• 2 •••••• 2 
ali11At~da -cald1ir1 •••••• 2 •••••• 1 ••••• 1 
o,.,.aior de c1!deir1 ••••••••• 2 •••••• 2 

sub-total : 7 •••••• 6 ••••• 1 
Labant6rio 
sub-chefe de 11boratbrio ••••• 1 •••••• 1 
i11t1li1t1 dt Clldo,,,,,,,,,,,,2,,,,,,,,,, •• 2 
coletor de a11Gttra ••••••••••• 1 •••••••••••• 1 
1uxiliar e aaostr1dor •••••••• 1 •••••••••••• 1 

sub-totll : 5 •••••• 1 ••• 1 .4 
Destilaria 
assis.de f1bric.de llcool •••• 1 •••••• 1 
d11til1dar ••••••••••••••••••• 3 •••••• 3 
f1r1t11tador •••••••••••••••••• 1 •••.•• 1 
ajudante de fereent1dor •••••• 1 •••••••••••• 1 

sub-tot1l : 6 •••••• 5 ••••• 1 
EKritbrio 

101 ~ •••••••••••••••••••• 1 •••••• 1 
102 11trituririo ••••••••••••••••• 4 •••••• 4 
102.2 111ili1r de 11trituririo ••••• 2 •••••• 2 
103 t1rd11 ••••••••••••••••••••••• 1 •••••• 1 
108 cawt..,,. ••••••••••••••••••••• 1 •••••• 1 

sub-tot1l 1 9 •••••• 9 ••••• o 

105 chefe •••••••••••••••••••••••• 1 •••••• 1 
106.2 ztlidor •••••••••••••••••••••• 1 •••••• 1 

111 
114 

sub-tot1l : 2 •••••• 2 ••••• 0 
Tr1111parte 
11torist1 •••••••••••••••••••• 5 •••••• 5 
barr1cheiro •••••••••••••••••• 1 ••.••• 1 

sub-total : 6 ••.••• 6 ••••• o 
Construçlo/outros 

121.1 pedreiro ••••••••••••••••••••• 1 •••••• 1 
121.2·ajudante de pedreiro ••••••••• 1 •••••• 1 
123.1 c1rpinteiro •••••••••••••••••• 2 •••••• 2 
125 jirdineira ••••••••••••••••••• 2 •••••• 2 
164 fr11tist1 •••••••••••••••••••• 1 •••••• 1 

sub-tot1l : 7 •••••• 7 ••••• o 
Rurlis 

199 trabalhador baçal(geral) ••••• 1 •••••• 1 
225 li1pez1 de cbrrego ••••••••••• 3 •••••• 3 
241 viqueiro ••••••••••••••••••••• 4 •••••• 3 ••••• 1 
255 tr1torista ••••••••••••••••••• 1 •••••• 1 
200 cortador de can1 •••••••••••• 12 ••••••••••• 12 
3ó0 aposent1do(cortador de cana).1 •••••••••••• 1 

·• sub-total : 22 ...... 8 .... 14 

TOTAL GERAL 120 ••••• 79 •••• 41 
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TABELA.II : EVOLUÇAO DOS PERMANENTES 1~ PARTE 
-ANTES DE SE TORNAREM EMPREGADOS DA USINA-

NIVEL SEQUENCIA DE TRABALHOS 
IDADE IDTR ESCOLAR TRl TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TRlO 

No 
1 55 12 PR! COM 
2 32 14 PRI COM Rc Rp Rp Rp Rg Rg St St St 
3 36 19 PRI INC Rg 
4 26 18 GIN INC Rg Ico 
5 33 17 PRI INC 
6 29 15 COL COM 
7 54 7 ANALFAB Ra Rg Rp Rp Rp Rp 
8 27 14 PR! COM Oo Io 
9 33 18 PRI COM 

10 32 12 GIN COM 
11 43 7 PRI INC Rc Rc Rg Rg 
12 56 sd ANALFAB Rp Rp 
13 34 16 PRI INC Ra 
14 33 12 PRI INC Rp Rv Ico Ico 
15 46 9 sd 
18 45 8 PRI INC Rg Rp Rp Rp 
17 47 12 PRI COM Rv Se 
18 27 14 GIN COM Ica Ica Rc Rc 
19 47 14 PR! INC Ra Rp Rv 
20 32 10 PR! INC Rp Rg Rg Rg Ic Ic Ic Ic Ic Rg 
21 25 13 PR! INC Rv Rv Rc Io Ic Rc 
22 25 14 GIN INC Rc Rc Rp Rc 
23 36 21 PR! COM Rg Rc Io 
24 37 7 PRI COM Ia Ic Rv St 
25 49 7 PRI COM So Rp 
26 42 7 GIN INC St 
27 52 12 PR! COM 
28 28 17 ·COL COM Rg Ic Rc Rp 
29 21 14 PRI COM Ica 
30 24 19 COL COM 
31 59 14 PR! INC Ica 
32 39 16 GIN COM Ic Sa 
33 48 13 PRI COM 
34 54 7 PRI INC Rc Rc Rg Rc Rc Rc Rp Ra 
35 46 12 PRI COM 
36 20 14 GIN INC Rc Rc 
37 26 16 GIN INC Rc Rc Rg 
38 24 17 COL INC Rv 
39 27 19 COL COM 
40 31 9 PRI COM Rg Ica Io 
41 29 14 COL INC B 
42 52 12 PRI INC Rg Rv Ico Ico Oa 
43 49 13 PR! COM Oa Rc Rc Rg 
44 28 13 COL INC Ia Ice Ice Ice St Io Rc Rg 
45 24 17 COM COM 
46 51 6 PRI COM Rg 
47 64 sd PRI INC Rg Io Ico lo Rg Ica 
48 25 16 GIN INC Sb Sb So 
49 36 sd ANALFAB Ica Rg Ic Ic Ic Ic 
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CONT. 
NIVEL SEQUENCIA DE TRABALHOS 

IDADE IDTR ESCOLAR TRl TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TR9 TRlO 
No 
50 22 16 COL INC SB 
51 21 13 GIN INC Ico Rc 
52 28 14 COL INC Ico Ico Ico Sb St Ico Io St Se Sb 
53 54 18 PRI COM 
54 40 sd FAC COM Se 
55 25 17 COL COM Sb Sb 
56 42 13 COL COM 
57 29 18 PRI COM 
58 25 13 sd St 
59 55 7 sd So 
60 26 11 FAC INC St 
61 23 17 GIN INC 
62 32 20 FAC COM Se 
63 22 14 COL COM Ico Se 
64 26 13 COL COM Ico B Sb 
65 42 16 GIN INC 
66 51 14 PRI COM 
67 23 11 COL COM Rg 
68 22 15 GIN COM 
69 67 12 PR! COM St Rg Ra Ico Ra 
70 64 11 GIN INC Rv Rg 
71 52 9 sd Rp Ra Rp Rp 
72 21 13 GIN INC Rc Rc Oo 
73 20 14 PRI COH Rc Rc 
74 46 7 ANALFAB Rv 
75 17 13 GIN INC Rc 
76 60 8 ANALFAB Rg Oo Rg Rv Rv 
77 53 12 PRI COM Rg 
78 21 13 GIN COM Rg 
79 25 17 PRI COM Rc Rc Rg 
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TABELA III: EVOLUÇAO OOS SAFRISTAS 1.a PARTE 
-FORA DA USINA-

IDADE NIVEL IDTR SEQUENCIA DE TRABALHOS 

No ESCOLAR TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TB6 TR7 TR8 TR9 TRlO 

1 24 COL INC 11 Rp Ico ico Sb St 
2 40 COL INC 19 St Se St 
3 24 PRI ING 12 Ra Rg Rp Ra 
4 22 GIN INC 12 Rc Rc Rp Rp Rp Re 
5 31 PR! COM 12 Rg Rp Ico Ico 
6 28 PR! COM 15 Rg lo Sb lo lo So 
7 21 GIN COM 19 Ico 
8 23 GIN COM 12 Ib 
9 43 PR! COM 12 Rg Ib Ico Ib Ib Ib Oo 

10 35 PR! COM 12 Rp Sb St St 
11 28 PRI INC 21 Oo Ib 
12 25 GIN COM 17 Rg Rc F.d 
13 27 GIN INC &i Ra Oo Rt 
14 43 PR! INC 9 Rg Rc F.d 
15 20 PR! COM 11 Ic Rg Ico Se St St 
16 45 PR! INC 10 Rg Rp Rv Rc Rc Ib 
17 21 GIN <X>M 16 lo Rp Ra Rv Ib ºº lo 
18 39 PR! <X>H 9 Rg Rp Rp o Ra Rg . 
19 53· PR! COM 12 Rg So Rp Ra Se St Rt Ib Oo Ico 
20 20 <X>L <X>M 15 Sb 
21 <X>L <X>M 
22 COL INC 
23 23 COL COM 14 Rg Rt Ico Rc Rc 
24 21 PR! COM 10 Rg St St Rt 
25 19 PRI COM 8 Rc Rc Rg Rg Rp Oo Rp 
26 18 COL <X>M 18 
27 25 COL COM 18 Se Se Ic Oo 

Trabalhadores cortadores de cana b6ias-f rias 

28 51 PRI COM 35* So Rc Rc Rc Rc 
29 53 ANALFAB 13 Rg Rg Rc B Ico D 
30 40 PRI COM 9 Rg So Ico Rc Rc Rp Rp 
31 53 PRI INC 7 Rv Rg Ra Rc Rc Rp Rp 
32 37 PR! COM 16 Rg Ice Rc Rc B 
33 49 PRI INC 12 Rv Rc Rc Rc Rc Rg Rp Rp 
34 78 PR! INC 19 Ice Rg Rg Rc Oe 
35 52 ANALFAB 12 Rp Rv Ice Rc Rc 
38 65 PRI INC 15 Rv Rv Rv 
37 48 PRI INC 12 So Rg Ra Rc Rc Rc 
38 23 GIN INC 8 Rg Ie Se Rc D 
39 34 PR! INC 9 Rc Ice Rc Rc Ie B 
40 17 PRI COH 15 Sb Ice Rc Rc D 
41 50 PRI INC 8 Rg Rp Rp Rc Rv B 



LEGENDAS 1ª FrAPA DE EVOLUÇM) FUNCIONAL. 

-safristas e permanentes antes de trabalharem na usina-

R trabalho Rural :r trab.Indústria :s Serviços e comércio 
1 1 
1 1 

Ra arrendatário,proprietário :Ib benef.prod agric 1 Sb balconista/outros 
1 
1 

Rc corte,plantio,trato de canal!c açúcar/álcool 

Rg geral,serviços gerais 
1 
1 

lico construção 
1 
1 

Rp plantio,colh.e trato outrasl!o outras indust 
1 
1 

Rt tratorista,feitor,e técnico: 

Rv vaqueiro,peão 

Se comerciante 

Se escritório 

St transporte 

So serviços outros 

IDTR-idade qd.começou trabalhar TRl-lQ.TRABAIJiO.D-desempregado B-"bico" 

Oo-outros 

(--) - indivíduos cujo primeiro trabalho foi na usina. sd-sem dados 

Nota geral --Os dados são referentes ao ano de 1985. 

*Nota -a idade de começo de trabalho é de 35 anos.(Trata-se de uma se-

nhora cujo marido faleceu, forçando-a a começar a trabalhar) . 
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TABELA IV : EVOLUÇAO OOS PERMANENTES 2ª PARTE 
-DEPOIS DE SE TORNAREM EMPREGADOS DA USINA-

PERMA-
NENCIA ENTROU SEQUENCIA DE TRABALHOS 

No IDAD ANOS ANO TRl TR2 TR3 TR4 TRS TR6 TR7 TR8 TR9 TRlO último 
trab 

1 55 41 44 Rc Rc Rc Rg Rg Rc 01 Rv Rv Ar Ar 
2 32 14 71 Rg Rt Rt Rt Rt Rt Ao Ao 
3 36 15 70 Ca Co Ao Ao Pr 
4 26 8 77 Rg Rg Ice Ao Pe Pe Pe 
5 33 8 77 Ao Pe Pe Pe 
6 29 13 72 Rc Rc Ca Oc2 Ot Ao Oo Pr Pr 
7 54 30 55 Co Pa Pa Pa Pe Pe 
8 27 5 80 Oc2 La Ma Oo Pa Pa 
9 33 19 66 01 Co Pa Pa Pe Pe 

10 32 21 64 Rc Rc Rc Rp Ma Ca Ca Ca Ce Cr 
11 43 29 56 Rg Rc Oc2 Ma 01 01 
12 56 33 52 T Ma Ma Co 01 Oc2 Ocl 
13 34 13 72 T Ca Ce Ca Pa Pe Pe 
14 33 12 73 Ca Pa Pe 
15 46 36 49 Rg T Ot Rv Pa Ma Te Pa Ao Pe Pe 
16 45 26 59 01 01 Co Co Ca Ce Ce 
17 47 32 53 Oc2 ºº 01 Rg Ca Ce Ce 
18 27 5 80 La Ca La Ca Ce Ce 
19 47 31 54 Rc Rg T Oo 01 Oo Ce · Ce 
20 32 8 77 Co Co Co 
21 25 6 79 Ao Ca Ca Ca 
22 25 9 76 Ot Ot Ot 
23 36 6 79 Ot Co 01 Oo La Le Le 
24 37 16 69 Ao T La Pe Le Le He Me 
25 49 31 54 Rc T Ma Le Ma Pe Le Le Le Le 
26 42 31 54 Rg Rc Rg Oo 01 01 Le Le Le 
27 52 41 44 01 Oe La Le Le Le Lr Lr 
28 28 4 81 Rg Rc Rc Oo Le Lr 
29 21 5 80 01 01 La MA Ha 
30 24 6 79 Ha Ma Ha 
31 59 33 52 Ma He Hr Hr 
32 39 23 62 He He Hr Mr 
33 48 36 49 Rc Rc Rc Ot Ma Ha Ma Me Me 
34 54 32 53 01 Rc ~o- Ao Ao Ao Ao Ao Ma Me Me 
35 46 34 55 Oc2 Ha Me He 
36 20 1 84 Ot Ot 
37 26 9 76 Oc2 Ha Me 
38 24 5 80 Oc2 Oc2 01 Ma Me Me 
39 27 8 77 Oc2 Co Ma Me Me 
40 31 5 80 AfJ Ao Ao Ma Ma Ocl Ma Me He 
41 29 14 71 Ma Ha Me Me 
42 52 30 55 Oc2 Ha He Me He He 
43 49 30 55 Ma Ha Me Me 
44 28 5 80 Oc2 Ao 01 Oc2 01 Ma Me Me 
45 24 9 76 Ha Oe Ma Me 
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PERMA-
NENCIA ENTROU SEQUENCIA DE TRABAIJIOS 

No IDAD ANOS ANO TRl TR2 TR3 TR4 TR5 TRS TR7 TRB TR9 TRlO último 
trab 

46 51 31' ~. p - ~ M , Me 
47 64 29 56 T Co R& -Oo- Ot Rg~ Ocl Oc2 Ha Ha 
48 25 7 78 Co Rg: Co Co 
49 36 7 . 78 ' Co Oo Co Co 
50 22· 4 81. '" Ocr1 ocz.·• · Ocl 
51 21 3 82·~ Oó-1 Oc20t Oc2 Oc2 
52 28 3 82 Oc2 Ocl Ocl 
53 54 43 42 Rc Rc Ao Oe Oc2 Ocl Ocl Ocl 
54 40 5 80 La Otr Otr 
55 25 3 82 Oc2 Ot Oc2 Oe Oe 
56 42 29 56 EC Rc Rg Ot Ot 
57 29 11 74 Oc2 Ice Oc2 Ao Ha Ot Ot 
58 25 8 77 01 La Ao Ha Ot Ot Ot 
59 55 30 55 Oc2 P.a Oel Ot Ot 
60 26 9 78 Oe Oe Oe Oe Oe 
61 23 8' 79"t Rc· 0c2 ·0c1 De· Oe · Ao ar 
62 32 8 77 Oe Oe Oe 
63 22 a 79·, ~ ot·. 0e Ot Oe 
64 26 7 78 Oe Oe Oe Oe 
65 42 13 72·· 91,· Oe Oe Oe 
66 51 7 78 Ocl Ha -00- Oo Oe Oe Oe 
67 23 38, 55 Rc Rc Rc 01 Ot Ot· 
68 22 7 1a·. 0c2 o~ Oc2 Oc2 
69 67 30 55 Rc Rc Ao Rg 01 Rg 
70 64 34 51 Rv Rg Ot. Ot 
71 52 30 55 Ot Oc2 Oc2 
72 21 9 76 Rg Rc Rg 
73 20 4 81 Rg Rg 01 Co Oc2 Rp Ot Ot Rg Ot Rg 
74 46 30 55 Rc Oc2 RV Rg Rv Rv 
75 17 1 84 Rc Rp Rc Rg 
76 60 33 52 Rc Rv Rv Ot Rv Rp 01 Rv 
77 53 34 51 Rc Rc Rv Oc2 Rv Rv 
78 21 7 78 Rg Rc Rc Oe Oe 
79 25 5 80 Rg Oc2 Ot Rg Rc Rg Ot Ot 
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TABELA V : EVOLUÇW OOS SAFRISTAS 2ª PARTE 
-EMPRF.GAOOS DA USINA-

PERMA- si;;gJBNCIA DE. TRABALHOS 
IDAD NilEIA TRi TR2 TR3 TM TR5 TRS TR7 último 

No ANOS trab 
1 24 1 Ao Ao Pa Pa 
2 40 3 Ao Ma --Oo- Ot Ma AD Ao 
3 24 1 Ao Ao 
4 22 2 Ao Ao Ao 
5 31 2 Ao Ao Ao 
6 28 2 Ao Ao Ao Pa Pa Ao Ao 
7 21 1 Ao Ao 
8 23 1 01 Ma Ao -Rg- Ao . Ao 
9 43 3 01 .-{)o- Ao Ao 

10 35 1 Pa Pa Pa 
11 28 5 Pa Co 
12 25 7 Pa Co Co Ot Co 
i3 'l:1 2 Ma Co Co 
14 43 2 01 . 01 
15 20 1 Hã Pa Ao Ao 
16 45 2 Ao Ao 
17 21· 2 NJ AlJ 
18 39 1 Co Co Co 
19 53 2 La- La 
20 20 o La La 
21 19 1 La La La 
22 18 1 Oo --Oo- La La 
23 23 1 La -Rc-Rc- La La 
24 21 3 01 Ma Ma Ma 
25 19 1 Ao Ca Co 
26 18 o Ao Ao 
27 25 1 Ao -Co--Ao- Ao 



LEGENDA 2~ ETAPA OE EVOLUÇAO FUNCIONAL. 
-permanentes e saf ristas na usina-

A recepção e alimmtaqão 
Ar responsável 
Ao operaria da alimentação 

P preparo e purifi~ do· caido
Pr responsável 
Pe operario"semi especializado",ou"especializado"do setor. 
Pa operario ajudante 

e concentração,cristalização e operações finais 
Ce especializado 
Ca auxiliar ou ajudante 
Co condutor de sacos,e moega 

M nanutençio,elétrica e geração e distibuição de vapor 
Me mc9nico,eletricista,operador de caldeira,e eapecializados,controle 
de painel 
Ma ajudmte de nec8nioo,ajud.de eletrioista,alimntaQio de o~ira.,e 
semelhante. 

L Laboratório e destilaria 
Lr ~l e o -istente 
Le destilador,fermentador 
La ajud de fermentador,analista de caldo,coletor ou amostrador de caldo 
e ajudante 

O outros - escritório,transporte,segurança,li.mpeza,construção,e apoio 
rural. 
Oe escriturario ,auxiliar de escriturario,kardex ,contador e apontador . 
Ot notarista ,borracheiro ,e segurança 
Ocl pedreiro,carpinteiro . 
Oc2 auxiliar de pedreiro,de carpinteiro,frentista e jardineiro. 
Oc3 apoio rural operario rural em geral,empregados não safristas da usi
na. 
Otr respcx'lável . 
01 faxineiro,ou l~za em geral 
Oo outros 

Rc plantio,corte e tratos da cana. 
Rp plantio,colheita e tratos de outra planta. 
Rg trabalhador rural em geral. 
Rv vaqueiro. 
Rt tratorista,feitor e técnico. 

Ice olaria da usina 
T serviço em linha de trem( que havia na usina) 
Te puxar cana can trem 
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A digitalização deste documento foi possível graças ao investimento do 
Programa de Pós-graduação em Geografia Humana (PPGH-FFLCH-USP) e 
realizada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Essa ação 
integra as atividades de comemoração dos 50 anos do PPGH no ano de 2021. 
Para mais informações sobre o PPGH e sua história, visite a página do 
programa: http://ppgh.fflch.usp.br/. 
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