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R E S U M O 

A expansao da lavoura canav1e1ra tem sido motivo de pre~ 

cupaçao principalmente no que se refere às implicações sócio-ec~ 

nômico-ambientais, fato esse evidenciado principalmente à partir 

da efetivação do Proâlcool como alternativa energética. 

A significância assumida pelo Estado de Goiás com rela 

çao a progressão da agroindústria canavieira, da mesma forma, se 

constitui em motivo de preocupação, o que exige um melhor conhe 

cimento dessas implicações tendenciais. 

O presente estudo tem porobjetivo, analisar os referidos 
reflexos resultantes da expansão canavieira em Goiás, mais espe 

cificamente no município de Santa Helena de Goiás, utilizando-se 

dos recursos de representação oferecidos pela Semiologia Gráfic~ 

R E S U M ~ 

L-expansion de la culture de la canne à sucre ne 

pas d-être un probléme, surtout en ce qui concerne , les 

tions écologiques du fait de 1-implantation du programme 

cool comme une alternative énergétique. 

cesse 

implic~ 

Proál 

En face de cette situation, est três preocupant le rôle 

assumé par 1-Etat de Goiás par rapport à 1-augmentation del-agro 

industrie basée sur la canne à sucre, car cette nouvelle poussée 

socio-économique exige de la part des autorités gouvernementales 

une connaissance profonde des tendences et des implications no 

cives sur les milieux bio-climatiques et humains. 

Cette étude a pour but analyser les consequences résul 
tantes de 1-expansion de la culture de la canne à sucre à Goiá~ 

Tout au long de ce travail nous avons fait appel à la sémiologie 

graphique pour ce qui concerne les réalisations graphiques. 



1. INTRODUÇÃO AO ESTl!DO Dl\ EXPArJSÃO CAMfNIEIR/\ EM GOll\S 



1. U:TRO!)UÇÃO /\O ESTUDO Dl\ EXP.'VlSÃO CNL".VIEIRJi EE GOIÃS 

O presente trabalho refere-se a estudo de caso, tendo como 

justificativa àe assunto, a expansão canavieira em Goiás e seus re 

flexos, sobretudo no município de Santa Helena de Goiás ~ consideré!! 

do a significância que o problema se reveste na atualidade. Para 

tal, procurou- se, a título de melhor compreensão ou visualização da 

informação, recorrer aos subsídios oferecidos pela Semiologia Grá 

fica, entendendo que a mesma não pode apresentar uma concepçao li 

mitada, como técnica independente da Geografia ou da realidade ob 

jetiva1 responsável pela informação cartográfica. 

A expansão da lavoura canavieira tem sido motivo de aten 

çao) não só em função da produção alcooleira , como alternativa ener 

gética, intensificada com a efetivação do Programa Nacional do Ãl 

cool, como também quanto às implicações sócio ~-econômico Q· ambientais 

decorrentes. 

Trata-se portanto, de um fenômeno de natureza geográfica a 

ser analisado como problema, ao mesmo tempo que se constitui em 

componente da representação, utilizando-se das regras gerais do 

sistema gráfico. 

Antes porém de se apresentar as características básicas da 

Semiologia Gráfica como roteiro metodológico, pretende-se traçaral 

gumas considerações quanto à justificativa do assunto , ou seja, as 

principais causas que implicaram na estrutura agroenergética e a 

expansão canavieira em questão. 

1.1. JUSTIFICATIVA DO ASSUNTO 

::Tanto a Lei 5. 654 como o Decreto-Lei 1.186, ambos de 1971, 
revogaram vários dispositivos do Estatuto da Lavoura Canavieira de 

1941, valorizando a concentração empresarial e a concentração de 

terras através da absorção de quotas das ~sinas incorporadoras e 

dos fornecedores: como também a relocalização de estabelecimentos 

industriais em áreas de menor concorrência entre grupos usineiros 
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e mais favoráveis à expansao desses grupos 17 (Bray, 1983, p.3). 

Mendes (1978), um dos autores do Programa de Racionaliza 

çao da Agro-indústria Açucareira e Alcooleira - Decreto-Lei 1.186/ 

71 - colocou a necessidade de se eliminar as pequenas usinas de 

açúcar e álcool, consideradas ineficientes ao sistema, como tam 

bém~ eliminar uma grande parcela de pequenos fornecedores de cana, 

considerados 11marginais ·~ do ponto de vista econômico. r. .-r: P.ortal)to, 

através desse decreto 5 iniciam-se estímulos à fusão e incorporaçãi:> . 

de usinas, legalizando os mecanismos que aceleraram o processo de 

concentração de terras e rendas no setor agro-industrial canaviei 

ro, ou seja, à prática monopolista da agro-indústria canavieira. 

Com o acréscimo das exportações, criou-se reflexos positi 
vos sobre o Fundo Especial de Exportação, o qual foi utilizado p~ 

ra a modernização de equipamentos industriais~ incorporação de usi 

nas, compras de terras, mecanização, implementos agrícolas e in 

fra-estrutura para exportação do produto. 

Com a crise do petróleo de 1.973, que elevou o custo do 

produto de 2 para 12 dólares o barril, e a crise açucareira de 

1. 9 7 5, que provocou a queda de preço do açúcar no mercado in·teroa,:, 

cional, levaram os usineiros a fazerem algumas reivindicações ao 

Governo Federal, resultando, no final de 1.975, na criação do Pro 

grama Nacional do Ãlcool - Proálcool -- e a concretização da agri 

cultura energética no país. 

Com a criação do Proálcool intensificou-se mais ainda o 

processo de concentração de terras nas mãos dos grupos usineiros. 

O Proálcool veio resolver o problema do usineiro - com dívida via 

Fundo Especial de Exportação - e dos fabricantes de equipamentos 

industriais do ramo, que haviam se estruturado para fazerem 

te ao Programa de Racionalização da Agro-Indústria Açucareira 

Alcooleira. 

f ren 

e 

Com o segundo choque do petróleo em 1.979 (32 dólares o 

barril), o Proâlcool passou a ser um programa efetivamente de al 

ternativa quanto à substituição da energia, uma vez que na fase 

anterior (1975/79), destaca sua implementação como solução para a 

crise do açúcar no mercado mundial. 

Conforme dados da Comissão Executiva Nacional do ~ool 

(Cenal), entre 1980/83, observou-se um aumento considerável de f! 
nanciamento de novas destilarias~ autônomas e anexas no país, pri 

vilegiando os Estados de São Paulo, Goiás, Paraná, Minas Gerais, 

Mato Grosso, Espírito Santo e Bahia (Bray, 1983). 

Até 1980 o Estado de Goiás possuía apenas duas usinas ane 
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xas e à partir de 1981 iniciou-se o processo expansionista da agr2 

indústria canavieira, tendo atingido um total de 12 destilarias em 

produção em 1.983, e 18 na safra seguinte, além de mais 12 em pr~ 

cesso de implantação (Cenal, 1984). 

A evolução da agro-indústria canavieira pode ser sentida 
ainda através dos valores apresentados por Melo & Fonseca (1981), 

relativo a área colhida de cana-de-açúcar: 2.093.000 ha. em 197~ 

2.701.000 ha. em 1980; estimando-se em 5.100.000 ha. em 1985(dados 
até então não confirmados). 

De 1977 a 1982, o Brasil tornou-se o maior consumidor mun 

dial de álcool para fins carburantes Cem 1982, 4,5 milhões de li 

tros de álcool como combustível, substituindo 60 mil barris de ga 

solina por dia), prevendo-se uma produção de 10,7 bilhões de li 

tros em 1985, substituindo a metade da gasolina consumida C Goldem 
berg, 1984). 

Além das implicações relativas à concentração da produção, 

de terras e consequentemente de rendas, caracterizando a territori 

zação do monopólio (Thomaz Jr. & Oliveira, 1983), a agro-indústria 

canavieira tem causado prejuízo a área de culturas alimentícias,c2 
mo no Estado de São Paulo, uma vez que exige as melhores condições 

edáficas, topográficas e regularidades pluviométricas. Com isso, 

evidencia-se o deslocamento de pequenos proprietários, 

dos e lesados pela própria especulação do capital. 

pression~ 

Outras consequências advindas do monopólio das agro- indús 

trias alcooleiras podem ser observadas nas relações de trabalho e 

no comportamento ambiental. O primeiro pode ser exemplificado pela 

presença do 11bÓia-fria", cuja condição de vida tem sido objeto de 

investigação por inúmeros pesquisadores. Quanto à questão ambien 

tal, pode-se considerar os efeitos tão propalados por ecologistas, 

na destruição da fauna aquática, além do incômodo gerado pelo odor 

de descargas das usinas e destilarias, sem contar o fenômeno alelo 
pático gerado pela monocultura ou implicações pluvioerosivas, so 

bretudo no final da safra. 

1.2. OBJETIVOS DO TRABALHO 

Em Goiás a expansao da agro-indústria canavieira inicia-se 

à partir de 1981 e assume considerável participação na produção al 

cooleira nacional, fato a ser tratado adiante. 

Com base nos reflexos decorrentes da expansão canavieira 

conhecidos e em hipóteses levantadas, pretende-se analisar tais 

efeitos, como a tendência de concentração da produção e demais con 
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sequências resultantes. Por concentração da produção entendeu- se 

o crescente aumento de área destinada ao plantio da cana-de-acúca~ 

sem contudo relacioná-la, obrigatoriamente, à estrutura fundiária, 

embora devam ser constatadas algumas evidências nesse sentido. 

Como se sabe, os financiamentos a juros favorecidos para a 
construção e ampliação de unidades industriais, se constituíram em 

amparo legal para o processo de concentração da produção na agr~ 

indústria canavieira, o que tem sido feito através de compra ou ar 

rendamento de terra ou simplesmente pela participação do f orneced::lr. 

Pretende-se ainda, verificar a possibilidade de substitui 

ção das áreas de culturas alimentares em decorrência da expansaoc~ 

navieira, momento que se discutirá as implicações de natureza so 
ciêis. 

Outro fato advindo da ocupação de tendência monopolista, a 

relação de trabalho, será motivo de especial abordagem. Pretendeu 

-se nesse momento, ressaltar as relações entre capital e força de 

trabalho. 11 
••• a relação social capitalista é uma relação, ao mes 

mo tempo, aparentemente igual entre pessoas iguais, mas se produz 

resultados econômicos profundamente desiguais entre si, que sao o 

salário e o lucro (o valor à mais criado pelo trabalhador e que 

não fica com ele, a chamada mais-valia), personificados por pe~ 

soas de fato desiguais, que são o trabalhador e o capitalista'2 (Mar 

tins, 1983, p. 155). 

~ notório o acréscimo do trabalhador volante, o chamado 11 b~ 

ia-fria", nas áreas monoculturas de cana-de-açúcar, sobretudo na 

região meridional de Goiás. 

Em função da expansão canavieira, pretende-se levar em con 

sideração os aspectos agroecolÓgicos, ou seja, o significado do 

clima, solo e do relevo, como elementos intrínsecos ao fator agr! 

cola. Antes porém de se discutir as questões referentes às deriva 
ções ambientais, propõe-se uma rápida análise da estrutura agroeco 
lógica, como suporte ao melhor entendimento dos efeitos a seremcon 

siderados (Esquema 1). 

Considerando que o maior número de destilarias em funciona 

mento encontram-se na região centro-meridional do Estado de Goiás, 

entende-se que além da posição geográfica em relação aos centros 

consumidores, existem certos condicionantes agroecolÓgicos de gran 

de importância. A disposição topográfica suavizada, resultante do 

comportamento estrutural (Bacia Sedimentar do Alto Paraná) e efei 
tos de pediplanação; as condições edáficas vinculadas à decompo

sição basáltica (como na região de Santa Helena de Goiás) ou inte~ 

perização das rochas básico-·ultrabásicas (região de Goianésia) e a 
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regularidade climática predominante, se constituem em elementos de 

importância a produtividade agrícola. 

Cana-de-Açúcar 

Reflexos 

Expansão 
Canavieira 

Sócio 
Econômicos 

Ambientais 

i----4[ Proálcool .1 .. 

Concentraçao 
da Produção 

Relações de 
Trabalho 

Estrutura 
Agroecológica 

Derivações 
Ambientais 

Esquema 1. As relações funcionais a serem abordadas 

·-Substituição 
de Cultives 

Relevo 

Solo t 
Clima 

Efeitos 
Erosivos 

. Poluentes) 
1 . 

Outras considerações como as implicações de natureza ambi 

ental decorrentes da implantação de destilarias também serão anali 

sadas no presente estudo. Além da erosão e contaminação dos solos e 

água, que identificam problemas técnicos ainda não resolvidos e 
agricultura predatória, pretende-se discutir as implicações da mo 

nocultura como efeito alelopático, o que torna a cana-de-açúcar vul 

nerável à proliferação de pragas. A baixa densidade de área foliar 

após o término da safra, coincidindo com o início das chuvas, fav~ 
rece o efeito de "splash'', respondendo pela desagregação mec~nica 

do solo, favorecendo a erosão laminar (componente paralela). O vi 

nhoto ou restilo, por sua vez, se constitui no principal elemento 
poluente, que tem respondido por um número incalculável de ':aciden 

tes~ ecológicos. 

Conforme proposta inicialmente apresentada, a expansão da 

cana~de~açúcar e seus reflexos se constituem em estudo de caso~te~ 

do por objeto precípuo, o tratamento gráfico do fenômeno, utilizan 
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do-se dos recursos oferecidos pela Semiologia Gráfica. 

Maiores considerações com relação ao sistema gráfico empr~ 

gado serão discutidas adiante. 

1.3. MfTODO E TtCNICAS DE TRABALHO 

O presente estudo fundamenta-se em um procedimento deduti 

vista, cujas técnicas foram desenvolvidas à partir dos objetivos 

propostos, visando a avaliação das hipóteses. 

Como recurso metodológico utilizou-se de dois níveis taxo 
nômicos na presente análise. o primeiro, relacionado ao próprio E~ 

tado, que se constitui em elemento de referência para o desenvolvi 

mento do segundo nível, de carater municipal. 

Como indicador espacial considerou~se portanto, o municí 
pio de Santa Helena de Goiás, justificado pelo indicador temporal, 

uma vez que por ser a mais antiga região de produção canavieira, 

oferece subsídios demonstrativos do destino da produção - de agr'?. 

açucareira para agroenergética. Também a implantação do Proálcool, 

conforme já se considerou, se constituiu em indicador temporal, m~ 
mento em que as transformações - sobretudo à partir de 1981 para 

Goiás - começam a ser sentidas na produção canavieira nacional. 

Antes de se apresentar o roteiro metodológico a ser segu~ 

do, convém abordar alguns conceitos básicos ou elementos gramati 

cais empregados na Semiologia Gráfica (Bertin, 1973), que se cons 

tituiram em elemento de justificação e discussão das soluções 

ficas. 

A "graphique 11 é fundamentada nas propriedades fisiológicas 

da percepção visual. Estas propriedades são universais, tendo so 

frido modificações ao longo do tempo. Na atualidade tem sido parti 

cularmente beneficiada por pesquisa sobre a ~'linguagem" e da apro 

ximação semiolôgica dos problemasj caracterizados pelo princípio da 

separaçao. 

A melhor forma de se exprimir um pensamento é através do 

sistema de sinais. 

A Semiologia é a ciência que estuda os sistemas de sinais 

utilizados pelo homem, incluindo as línguas e os códigos. A repr~ 

sentação gráfica integrante desse sistema é parte da semiologia,cpe 

tem por objetivo, transcrever através de símbolos, toda e qualquer 

informação. No domínio da representação gráfica, informação é o 

conteúdo traduzível do pensamento. ~ o conjunto informacional con~ 

tituÍdo essencialmente de uma ou de várias correspondências entre 

os seus componentes. 
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Os estudos de Semiologia ligados à representação gráfica 

foram iniciados há aproximadamente duas décadas, tendo no Prof. Ja:: 

ques Bertin e sua equipe do "Laboratoire de Graphiquei• da " Ecole 

des Hautes ~tuds en Sciences Socialsº, a expressão máxima do desen 
volvimento do assunto, cujos resultados foram intensamente utiliza 

dos no presente trabalho. 

Conforme Bertin (1974), ucomo sistema monosêmico a repr~ 

sentação gráfica constitui, ao contrário do polisêmico, a parte ra 

cional do mundo das imagens". Por sistema monosêmico entende se que 

o conhecimento de cada símbolo antecede a observação do conjunto 

de símbolos (um mapa só é concebido depois de dar conhecimento,atr~ 

vês da legenda, ao significado único de cada símbolo); é policêmi 

co quando o significado de cada símbolo sucede a observação e se 

deduz do conjunto de símbolos, o que torna a análise discutível (a 

abstração de uma pintura gera ambiguidade no processo de interpre

tação). Assim, a percepção visual é universal e quando representa 

da segundo princípios do sistema gráfico, se constitui em lingua 

gem monosêmica. 

A título de informação, serao apresentadas algumas noçoes 

básicas à compreensão dos fatores a serem analisados. 

a) A Análise da Informação 

Em uma informação, o invariável é a parte comum de todas 

as correspondências originais, e os componentes são elementos 

riáveis. Portanto, o invariável corresponde ao título, relativo 

va 
... 
a 

identificação externa de uma representação, enquanto os 

tes referem-se à identificação interna da representação. 

compone!! 
Enquanto 

o título se constitui no principal elemento de identificação exte~ 

na, a legenda permite concretizar no desenho, as variáveis visuais 

que correspondem aos componentes de uma informação. 

O nível de organização de um componente é definido pelos 

caracteres comuns ou as relações que existem entre os diferentes 

elementcs constitutivos. Um componente pode ser quantitativo (Q), 

quando expresso por grandezas mensuráveis; qualitativo (~) quando 

os elementos são unicamente diferentes, não permitindo precisar 

uma distinção mensurável ou atribuir uma ordem; e ordenado (0),que 

encerra uma ordem universal. Em síntese, tem-se que uma série quan 

titativa pode ser também considerada como ordenada; uma série orde 

nada pode ser também considerada como seletiva; uma série diferen 

cial só pode ser considerada unicamente seletiva ou diferencial. 

Os exemplos a seguir podem exclarecer melhor a compreensão 

dessas ordens: 
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As superfícies dos círculos são mensuráveis e, portanto,p~ 

porcionais a quantidades diferentes. Nesse caso, podemos dizer que 
cículo l 

.. 
"n" vezes maior contrário, 

... o e que os outros e? ao o c1r 
cu lo 4 

.. nn 11 e vezes menor que os anteriores. Pelo que foi afirmado, 
série de círculos 

.. 
também, ordenada (0) 1, 2' 3, 4 

.. 
sele a e, - - e 

tiva ou diferencial (t). 1 
.. 

diferente de 2. 3 
.. 

diferente de 4, e 
' 

e e 
assim por diante. 

Por outro lado, os valores visuais r(/j f//!l./J @ f}) não 
podem ser Q absolutas, por nao ser possível determinar quantas ve 

zes o cínculo 1 é mais preto que o círculo 2, e assim por diante . 

Nesse caso a série de valores visuais 1, 2, 3, 4 é ordenada unive!

salmente (do mais preto para o mais claro); é seletiva ou diferen 

cial (o círculo 1 é diferente do círculo 2, 3) etc. e vice-versa). 

Já, a série de figuras Q !J f_ .. J Q. só pode ser 
considerada como unicamente seletiva ou diferencial (t), pois ela 

nao encerra nenhuma ordem universal (qualquer uma das figuras pode 

vir em primeiro lugar sem nada alterar). Não é quantitativa (Q),poE 

que não comporta a idéia de quantidade. Não ê lícito dizer que o 

quadrado vale mais que o triângulo, este mais que o círculo, etc .. 

Não há nem quantidades enem ordem universal explícitas nessas fig~ 
·ras. 

b) O Suporte do Sistema Gráfico 

Como se sabe, o gráfico utiliza-se somente do espaço deli 

mitado pelo plano, que é o suporte de toda representação gráfica.O;; 

valores que transcrevem um componente da informação, ou uma posição 

variável, é definido pelo lugar que corresponde às duas dimensões 

do plano. 

Os valores representados no plano se apresentam nas segui~ 

tes formas geométricas elementares ou formas de implantação: o po~ 

to, a linha e a zona. 

O ponto significa um momento do plano) sem comprimento nem 

superfície, sendo independente da dimensão e da construção da fig~ 

ra que o torna visível no plano (o ponto pode representar uma vil~ 

através de círculo, quadrado ... ). Uma linha é essencialmente o li 

mite entre dois pontos; significa um momento no plano, tendo um 

comprimento mensurável, porém sem superfície. A linha e o ponto p~ 
dem materializar os momentos do plano, variando em terceira dimen 

sao ou variando de superfície, em função, por exemplo, da quantida 

de de população ou de uma intensidade de tráfego. 

A zona não pode variar de superfície por definição, mas 
.. 
e 
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possível representar um fenômeno localizado, que apresente varia 

ção de valor, grão e cor. 

Imposição é a utilização das duas dimensões (X, Y) do pl~ 

no. Nesse plano pode-se impor (desenhar) um diagrama 1nilníliln, 
um mapa e uma rede mm (um or 

ganograma, por exemplo). 

O diagrama pode ser ortogonal, linear, polar, circular,etc. 

Um mapa, quando transcreve relações geográficas (uma 
.. 

se 
rie de cidades unidas por estradas~ a hidrografia, etc.), se trans 

forma, também, numa rede: rede urbana, rede rodoviária, rede hidro 
gráfica, etc. 

As redes propriamente ditas, não são do âmbito específico 

da cartografia, como por exemplo, as redes ou árvores genealógica~ 

os organogramas, etc. Elas mostram as relações entre as 

subdivisões de um mesmo componente. 

e) As Variáveis Visuais ou Retinianas 

diversas 

A eficácia de uma solução gráfica passa necessariamente pe 

la correspondência entre o nível de organização de um componente e 

o nível de organização da variável visual que a representa. 

A utilização das variáveis visuais permite percepção de 

um componente qualquer no plano. "A psicologia experimental defi 

niu essa percepção como sendo o resultado de fatores múltiplos, c2 
mo: a acuidade visual limitada a alguns metros~ o deslocamente apa 

rente dos objetos observados quando observador também se desloca;a 

diminuição de tamanho de um objeto conhecido; a diminuição de va 
lor de um contraste conhecido; a redução de granulação de uma rug2 
sidade conhecida; a desnaturação das cores de objetos conhecidos;e 

as deformações ~e orientação e de forma de objetos conhecidos"(BeE 

tin, 1974, Apud Teixeira Neto, 1983, p. 11/12). Portanto, todas e~ 

sas variações, exceto as duas primeiras (acuidade visual e desloca 

mente aparente dos objetos), estão à disposição do redator gráfi

co. 

Assim sendo, independente do modo de implantação utilizado 

(pontual, linear ou zonal), a figura visível no plano pode variar 
de tamanho, valor, granulação, cor, orientação e forma (Fig. l).P2 
rém, essas variáveis apresentam propriedades particulares, confor 

me pode se constatar através do quadro, o que implica em aplicabi 

lidade específica em função do fenômeno a ser representado. A títu 



~ 
X,Y= as 2 
DIMEN~S 

~ d:> PLANO 

C3 
º2 TAMANHO w 
-~ 
o:: 'z' 
~ 
~ VALOR 

GRÃO 

,g 
~ COR 
~ w 
(/) 

w o 
(/) ORIENTActo w 
·~ 
a:: 
~ 

~ FORMA 

FIG. I -AS VARIÁVEIS VISUAIS 

{e. f. J. Bertln ,1977. 187) 

MOOO DE IMPLANTAÇÃO PROPRIEDADES 
SIGNIFICATIVAS DA.S 

PONTUAL LINEAR ZONAL VARIÁVEIS VISUAIS 

• • • =I= o 

• e • =F =F o 

• @ o ~ =!= o 

e ~ ® =/= o 

e e e 
1 ' 

, 
li e à 
Toda transcrição que caia em 'C' é uma canvencão que destrci as propriedades 
significativas dos dados, transformando um mapa a 

1 
ser visto" em um outro• a ser 

lido~ O nível de leitura é elementar. 

Q Quantitativa { proporção) 

O Ordenada 

::/= Seletiva ( diferenciação) 

-= Associativa {visibilidade ronstalte} 

:/= Dissociativo ( visibilidade coostante} 

On. Maria Helena . 

Q 

Q 



17 

lo de exemplo, a variação de forma, apesar de amplamente utilizada 

nas representações convencionais, é a menos eficiente, sendo essen 
cialmente associativa. 

A Variação de Forma é acima de tudoj uma característica 

pontual. As variações de forma de uma implantação linear são muito 

limitadas, enquanto na zonal corresponde a uma constelação de sis 
temas pontuais . 

Todas as figuras geométricas (quadrado, círculo, triângul~ 

losângo . . . ) todos os signos convencionais, correspondem a uma infi 

nidade de formas. Assim sendo 1 a variação de forma deixa de expri 

mir uma relação de ordem ou uma variação quantitativa, sendo essen 

cialmente associativa, apresentando um carater diferencial 
limitado. 

muito 

A Variação de Orientação apresenta sua melhor utilização 

em implantação pontual . Sua eficácia é bastante limitada ao nível 

diferenciativo ou seletivo (não permite mais que quatro direções). 

Um traço pode ser horizontal, vertical, diagonal, o que reduz sen 

sivelmente sua utilização em implantação zonal , apesar de aumentar 
consideravelmente as diferenças visuais quando combinada com varia 

ções de valor e granulação. 

A Variação de Cor é essencialmente seletiva ou diferencia 

tiva, tornando-se mais expressiva quando da utilização conjunta de 

tons frios e quentes. 

As cores são ordenadas a partir do amarelo, para os tons 
;:frios" (verde, azul, violeta) e para os tons "quentes'? ( laranja, 

vermelho, roxo). A percepção ordenada é preponderante, mesmo se 

comparada com a variação de valor. 

A variação de cor tem sua melhor aplicação em implantação 

zonal, e quanto maior a superfície da figura, melhor a percepção da 

cor. Contudo, o emprego da cor é limitado, devendo s~r reservado a 
reprodução de documentos técnicos (cartas pedológicas, geológicas). 

A Variação de Granulação ou Grão encontra sua melhor util! 
zaçao em implantação zonal, apesar de ser limitada a um pequeno nQ 

mero de categorias. A dimensão dos elementos de uma trama (textur~ 

pode variar sem que a relação branco-preto também mude. 

A variação de granulação apresenta três noções básicas: de 

associação, de seleção e de ordem. 

A Variação de Valor é progressiva e contínua do branco 

preto, por uma infinidade de tons intermediários, apresentando 

xima eficácia na implantação zonal. 

ao .. 
ma 
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O conceito de valor é expresso pela proporçao de preto e 
branco sobre uma superfície. A progressão monocromática transmite 

uma noção de ordem visual universal, o que responde inclusive pelo 
sentido diferenciativo. 

Apesar das propriedades consideradas, a variação de valor 

-nao e quantitativa, sendo portanto impossível de se representar fe 
nomenos quantitativos sem recorrer à legenda. 

A realização de uma variação de valor consiste em adaptar 

a aplicação da gramática gráfica, oferecendo condições para uma 

maior capacidade de percepção diferenciativa pelo olho; de estabe 

lecer uma progressão ordenada de valores; de utilizar a extensão 
máxima da gama empregada, através dos valores extremos; de estabe 

lecer uma diferença visual constante ou uma progressão regular en 

tre as variações; e uma melhor seleção das variações que pode ser 

obtida combinando a variação de valor com uma variação de orienta 
-çao, por exemplo. 

A Variação de Tamanho corresponde a uma variação de compri 

mente ou de superfície. Sua utilização mais frequente encontra- se 
através da implantação pontual (círculos proporcionais de superfÍ 

cies mais ou menos grandes, ou de colunas de alturas variáveis) e 

linear (linhas de espessuras diferentes). 

Na implantação zonal, a superfície da zona nao varia, sen 

do que a variação de tamanho conce:>neaos elementos pontuais ou li 

neares inscritos nesta zona. 

A variação de tamanho é diferenciativa, ordenada e sobretu 

do quantitativa, sendo a única que transmite corretamente a noçao 

de quantidade. 

Apesar das propriedades apresentadas, sendo a de espectro 

mais amplo entre as seis variáveis retinianas, a variação de tama 

nho apresenta os seguintes limites: a percepção de uma imagem ao 

nível global pode ser realizada utilizando-se um número maior deca 

tegorias, permitindo assim, exprimir com maior detalhe as ·nuanças 

de uma informação; no caso de pequenas variações entre os extremos 

de uma série estatística, as fracas diferenças que existem podem 

implicar em um significado importante; no caso inverso, uma série 

estatística pode ser entendida sem comparar os valores excepcionais. 

A necessidade de representá-los através da proporcionalidade de 
círculos pode ser feita sem que os menores sejam mascarados, utili 

zando de auréolas para os maiores. 

Em síntese, deve-se considerar que existe um limite de ca 

tegorias aconselháveis para cada variável, procurando-se assim,ma~ 
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ter uma condição de legibilidade gráfica. A Ótima utilização das 

variáveis visuais encontra-se assim caracterizada: a variação de 

tamanho é a que melhor traduz uma componente quantitativa; a vari~ 

ção de valor é utilizada para representar quantidades - rêlativas, 
traduzindo uma noção de ordem. 

A noção de ordem pode também ser traduzida por uma varia 

çao de tamanho (mas a percepção de tamanho 8 quantitativa antes de 

ordenada), por uma variação de valor (melhor adaptada em implant~ 

çao zonal, com sete ou oito classes ou categorias), por uma varia 

ção de grão (limitada a três ou quatro categorias em todas as im 

plantações). A cor só é ordenada nos tons "frios: ' e tons Lquentes". 

A noção de diferença pode ser tra duzida pelas variações de 
tamanho, de valor, de grão e de cor, em todas as implantações, ap~ 

sar da seletividade ser efetiva somente com a utilização de três 

ou quatro classes. A utilização de orientação e de forma é limita 

da à implantação pontual (três ou quatro categorias no máximo). A 

variação de forma é antes de tudo associativa, podendo contudo ser 

seletiva. 

A variação de tamanho e de valor parecem ser as Únicas va 

riáveis retinianas a fornecerem múltiplas soluções à representação 

gráfica de qualquer informação. A variação de tamanho, traduzindo a 

noção de quantidade, torna-se visualmente mais eficaz em implanta 

ção pontual e linear, que a variação de valor. 

Para se evitar ambiguidade, é preferível, quando possíve~ 

simplificar a informação original, reduzindo o número de compone~ 

tes ou optando pela multiplicação de mapas (coleção de mapas repr~ 
sentando os diferentes componentes) que às vezes favorece uma com 

preensão mais rápida da informação. 

d) As Regras do Sistema Gráfico 

A Cartografia é definida como a ciência da comunicação,com 

portando três atividades fundamentais (Morrison, 1977, p. 71): 

- A concepção intelectual da carta; 

- A comunicação dos elementos da informação (do cartógrafo 

ao leitor); 

- A interpretação e a análise dos elementos da informação 

pelo leitor. 

O problema gráfico se constitui na decisão de se transcre 

ver graficamente uma informação, devendo fundamentar-se na apreci~ 
çao da eficácia da linguagem visual e do sistema de expressão (grá 

fico, rede, carta e cartograma). 
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A teoria da imagem por sua vez, se caracteriza pela eficá 

eia da representação gráfica, que é definida pela seguinte propos! 

ção: oferecer uma resposta correta e completa de um determinado f~ 

nômeno, em um tempo mais curto que outras construções. As etapas 

do processo da leitura compreendem a identificação externa e inteE 

na da representação, a percepção das correspondências originais.Ca 

da componente fornece um tipo de questão (nÍveís das questões ou 

níveis de leitura), que por sua vez define a imagem (como uma for 

ma significativa perceptível em um instante mínimo de visão) res 

peitando os limites do conjunto informacional. 

A representação gráfica pode ter por função o registro da 

informação, sendo um inventário, cuja leitura se dá num nível ele 

mentar. A comunicação da informação cria uma imagem memorizável$u~ 

ção em que a representação gráfica é uma mensagem. Por fim, o tra 

tamente da informação, que consiste na ordenação dos processos, d~ 

finição de agrupamentos e redução da complexidade dos dados, visan 

do facilitar a memorização de inform&ções exaustivas. 

As regras gerais da construção, que precedem a redação gr~ 

fica, determinam os componentes da informação (conjunto informacio 
nal variável), seu número, que implica no nível de variáveis vi 

suais necessárias à representação, seu nível de extensão ( número 

de divisões que o componente pode comportar, como sexo, de compr! 

mente dois: masculino e feminino) e de organização (quantitativo , 

qualitativo e ordenado). 

As regras gerais da legibilidade ou regras de separaçao,r~ 

pondera pelo grau de visualização da representação, compreendendo a 

densidade gráfica (a legibilidade de uma figuração é violentamente 

alterada por uma grande densidade de sinais) 5 a separação angular 

(resultante de um compromisso entre as condições de legibilidade 

nos dois níveis extremos da leitura) e a separação retiniana, que 

permite os maiores saltos sensíveis da visão (a percepção seletiva 

responde pela maior separação visual). Referem-se portanto, ao equi 

lÍbrio visual entre as figuras que representam os fenômenos. 

e) A Escolha de Intervalos de uma Série Estatística 

A representação eficaz de uma série estatística deve con 

ter valores homogêneos, definidos por características diferentes.A! 

sim, a escolha arbitrária dessas categorias deve ser evitada, a 

fim de impedir um mascaramento da informação. 

Uma solução simples sugerida, consiste em se construir uma 

curva ou linha de repartição de valores, onde a primeira operaçao 

se prende à ordenação das densidades, da menor à maior, que no ca 
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so da curva, serão lançadas em um eixo de coordenadas. A cada mo 
menta que se observa uma passagem brusca de uma densidade para ou 
tra, ou ruptura da distribuição dos valores, estabelece-se os limi. 
tes dos intervalos. 

Deve-se considerar os limites de categorias em função da 
variável retiniana a ser utilizada, razão pela qual devem ser evi 
denciadas as rupturas mais significativas. 

* 
* * 

Com base no conjunto de pressupostos teóricos e nos pri~ 

cípios emanados dos objetivos estabelecidos, necessário se faz 
apresentar o roteiro metodológico (Esquema 2), fundamentado na Se 
miologia Gráfica. Não se inseriu no presente roteiro as questões 
atinentes ã expansão canavieira e seus reflexos, por entendê- las 
como exemplo de fenômeno a ser submetido à representação. 

TablÔ 
de Dados 1 

~---... ..... ---· 
~ Ini'orniação / " .. 

Visualização 
(Redação Gráfi 

cal -

Comunicação 
dos Resultados 

LJ Dados 

t f Análise/Cálculo 

O Decisão 

Q Contrôle/Síntese 

<::::) Resultados 

Esquema 2. Roteiro Metodológico (Tratamento da Informação) 
. ., 

O conjunto de procedimento estabelecido, tem por princ~ 

pio fundamental, aplicar os recursos oferecidos pela Semiologia 
Gráfica, no sentido de oferecer melhor legibilidade e visualiza 
ção do fenômeno, independente do grau de conhecimento do leitor. 

Bonin (1982, p. 75/6) chama atenção para o que denomina 
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de etapa numa cadeia de reflexão, que corresponde: escolha e tra 

tamento dos dados, interpretação e comunicação dos resultados. 

Após levantamento bibliográfico, os dados levantados foram 

estabelecidos em função dos objetivos do trabalho, utilizando- se 

de diferentes fontes de informação: documentos cartográficos, aero 

fotogramétricos, dados estatísticos e entrevistas. 

Foram utilizadas cartas geológicas, pedológicas e topogr~ 

ficas, além de observações meteorológicas (109 Disme e 89 DNAEE),p~ 

ra a caracterização agroecolÓgica da área, visando as derivações 

antropogênicas. Os dados relativos à evolução canavieira bem como 

estruturais, foram obtidos através de estatísticas fornecidas por 

Órgãos oficiais (Fundação IBGE, IAA, CENAL, Secretaria da IndÚs· 

tria e Comércio do Estado de Goiás, SEMA-Go e outros), enquanto a 

análise das relações de trabalho fundamentou --· se em entrevistas com 

trabalhadores, empregadores e sindicalistas, procurando entender a 

noçao de contexto agrário. 

Os dados levantados foram pré-tratados e lançados nos res 

pectivos tablôs e convertidos em informaçãos que foi entendida co 

mo 1:0 conteúdo traduzido do pensamento. ~ constituída por uma ou 

várias correspondências originais entre um exemplo finito de concei 

tos de variáveis e de um invariante 11 (Bertin, 1973, p. 430). 

A partir de então, iniciou· se o tratamento gr~fico da in 

formação, entendido como a redução lógica da informação, por sim 

plificação gráfica, conduzida à distinguir as três funções já con 

sideradas da representação: registro da informação, em que a repr~ 

sentação gráfica é um inventário e se acomoda à leitura num nível 

elementar; comunicação da informação, momento que a representação é 
uma mensagem, sendo eficaz por reduzir a complexidade da informa;ão; 

e tratamento da informação, que consiste em ordenar os processos 

por categoria, descobrir os agrupamentos contidos na informação e 
deduzir dos componentes, um número reduzido de categorias, facili 

tando a memorização da informação. 

Enfim, as funções consideradas consistem em transformar a -informação em uma imagem, simplificar a imagem sem reduzir o nume 
ro de correspondências e por fim, simplificar a imagem por redução. 

O tratamento gráfico deve fundamentar-se nas regras gerais 

de construção, que precedem a redação gráfica. nA determinação ri 

gorosa dos componentes da informação, de seu n~mero, de seu nível 

e de sua extensão, precede toda redação gráfica" (Bertin, 1973, p. 

171). 

Considerando a imposição (diagrama, rede, carta ou carto 
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grama) e segundo o número dos componentes, estas regras setiaduzem 

por esquemas de base, que tem por objetivo assegurar maior eficáda 
à representação. 

As regras gerais da legibilidade respondem diretamente pe 

lo processo de visualização. 11 Elas seriam a separação entre as va 

riáveis e entre os patamares de cada variável 11 (Bertin, 1973,p.17S. 

A qualidade da legibilidade e portanto da visualização, é 
identificada pela densidade gráfica, separação angular e separação 
retiniana. 

A densidade gráfica deve obedecer um limite de sinais ou 

informações, capaz de serem percebidos sem um esforço de leitur~ 

lembrando que a representação é para ser vista e não lida. 

Uma forma visual é limitada por uma série de linhas que de 
terminam os ângulos. Como exemplo, num nível elementar, o Ótimo da 

legibilidade angular se situa em torno de 709 (o equilíbrio visual 

descrito anteriormente). 

A legibilidade retiniana fundamenta··se nos níveis de org~ 

nização das variáveis. Para tal 5 deve se considerar as propried~ 

des básicas de cada uma (seletiva ~ dissociativaj ordenada, qualita 

tiva e quantitativa). 

O comentário dos resultados ou discurso, compreende as ju! 

tificativas que levaram à escolha de determinada representação,fu~ 

<lamentadas nas regras do sistema gráfico. Compreende a avaliação da 

eficácia da representação como transmissor da informação, através 

de comparaçoes. 

As representações gráficas serao acompanhadas dos respecti 

vos tablÔs, com dupla finalidade: demonstrar o significado monosê 

mico oferecido pela transcrição em relação ao conjunto de dados es 

tatísticos e proporcionar a complementação da análise a nível de 

detalhe, quando não oferecida pela representação. 

Evitou-se muitas vezes um maior comentário sobre o fenôme 

no tratado, procurando deixar a representação falar por si própria 

~ muito comum observar erros ao se transcrever uma 

geográfica quantitativa (Q) por uma desordem visual (~). 

ordem 

Como exemplo da transcrição de uma variável ordenada CO)p:>r 

uma variável fracamente seletiva, pode-se observar através da re 

presentação que se segue (Fig. 2a), referente à "Distribuição Esp~ 

cial da Lavoura de Cana-de-Açúcar na Região Citrícola de São Pauld~ 

(Poltroniéri, 1975, p. 71) in. Difusão Espacial da Citricultura no 

Estado de São Paulo - IG.USP). 
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Para transcrever o quarteamento em questão, a autora utili 

zou-se de uma variação de forma, combinada com uma variação de ori 

entação, em implantação zonal. Apesar da informação ser de nature 

za zonal, as variáveis empregadas não são visualmente ordenadas, 

mas apenas fracamente seletivas, razão pela qual não se pode sep~ 

rar espontaneamente a intensidade da distribuição. Apenas o sÍmbo 

lo destinado à segunda classe apresenta-se um pouco mais forte em 

relação aos demais, o que nao chega a ser entendido como inversão 
de valores visuais. 

Além das considerações acima, os espaços em branco não pos 
suem significado, podendo serem entendidos como ausência de dados. 

Procurou·º se, a partir de então, apresentar uma melhor vi 

sualização da informação original, para o que utilizou~·se de uma 

gama ordenada de valores visuais em implantação zonal (Fig. 2b), o 

que permite uma melhor comparação entre as informações represent~ 

das. 

Exemplo de inversão de valores visuais pode ser obtido da 

representação referente à "Distribuição do Rebanho Bovino na Re 

gião Centro-Oeste 11 (Adas, 1980, p. 246, in. Panorama Geográfico do 

Brasil, Ed. Moderna), o que responde por uma percepção inversa da 

quilo que os valores numéricos representam. A classe dois (Fig.3a) 

foi representada com uma gama de valores superior à classe três, o 

que responde pela confusão interpretativa e consequente falseação 

do fenômeno geográfico. 

Com base nas regras do sistema gráfico, a simples altera 

çao de gama das classes consideradas responderia por uma melhor vi 

sualização e compreensao do fenômeno, o que procurou·-se 

através da representação que se segue (Fig. 3b). 

mostrar 

Em outra representação (Fig. 4a) do mesmo autor (Adas,198~ 

p. 328), constata-se uma série de erros gráficos que poderiam ser 

evitados. Num primeiro momento observa··se uma elevada densidade gr~ 

fica, que elimina a espontaneidade visual, dificultando a percep 

çao imediata do fenômeno e quebra toda ordem da informação, ou se 

ja, prejudica totalmente a qualidade da legibilidade. 

Uma segunda observação refere se ao emprego de implantação 

pontual para fenômenos zonais, como a densidade média e taxa de ur 

banização. E por Último, a utilização de uma variação de forma,po~ 

tanto, apenas fracamente seletiva, para expressar fenômenos orden~ 

dos e quantitativos (densidade média e taxa de urbanização)º 

A título de sugestão, transcreveu-·se as mesmas informações 

através de uma coleção de mapas (Figsº 4b/d)~ procurando--se elimi 
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nar a densidade grâfica e proporcionar a representaçào de f enôme 

nos de uma mesma implantaçao, sem a necessidade de superposição 

de legendas, o que normalmente implica na qualidade da legibilid~ 

de. 

FIG. 4a 
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Eill Pf"domln1ml•tnflnt• indu• 1rl• I 

D Rol1tlvo &q ulll br io te ltHlll 

• Predornln•ntemente •or icot• 

for1111 ~ llf.• 111•"• dw lcon li 

Pl1ne11runen10 do Clt S P1uh'I - l 'J7J 

Por serem as informações correspondentes às "Grandes h-eas 

Econômicas" referentes ao mesmo fenômeno caracterizado pelos "Se 

tores Produtivos", eliminou-se a superposição das informações,ap~ 

sar de terem sido originalmente transcritas por imposições dife 

rentes. Por considerar o sentido de "área econômica" mais abran 

gente, eliminou-se o segundo, para o que utilizou-se de uma im 

plantação zonal (Fig. 4b) e por se tratar de uma informação quali 

tativa, adotou~se uma variação de forma. 

Os demais fenômenos foram transcritos separadamente. Por 

serem fen8menos ordenados e quantitativos, utilizou-se da varia 

ção de valor (Figs. 4c e 4d), que tem sua melhor aplicação na im 

plantação zonal, adquirindo uma propriedade quantitativa através 

da legenda. 

A título de explicação, no encaminhamento do presente tr~ 

balho procurou-se posicionar as transcrições grâficas imediatas 

aos respectivos tablÔs de dados, e apresentar a análise técnica 

no verso da folha, ao lado da referida representação. Tal procedi 

mento teve por ob1etivo evitar a interrupção da leitura do texto 

para explicar tecnicamente a representaçao gráfica, o aue implica 

ria em ruptura ou descontinuidade da análise em questão. 



FIG. 4b GRANDES ÁREAS ECONÔMICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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2. OS EFEITOS DO PROÃLCOOL NA EXPANSÃO CAMAVIEIRA EM ~OI~S 

Antes de se discutir os subsídios responsáveis pela presen 

te análise, ou seja, a expansão da cana-de-açúcar em Goiás, esp~ 

cificamente no município de Santa Helena de Goiás~ pretende- se 

apresentar uma síntese da evolução histórica da agricultura goi~ 

na, onde o assunto em questão se insere, para posteriormente de 

monstrar o significado do Proálcool no processo de desenvolvimen 

to agroenergético. 

2~1. BREVE EVOLUÇÃO HISTÕRICA DA AGRICULTURA EM GOIÃS 

A crise do sistema mercantil português (1768-1811) associa 

da ao estreitamento progressivo do mercado consumidor interno da 

do o declínio do ouro, fez com que o governo de D. José de Almei 

da Vasconselos tentasse promover algumas medidas relacionadas ao 

renascimento agrícola (Deles, 1973). Sob orientação do conde de 

Linhares tentou· se revitalizar Goiás através da agricultura, p~ 

rém, o colonialismo e suas naturais consequências, principalmente 

o isolamento, comprometeram as medidas previstas. 

Nesse quadro de tentativa de revitalização econômica é que 

se inseriu na carta régia de D. João VI (1806), medidas orienta 

das para o desenvolvimento agrícola e comércio fluvial, aos que 

se estabelecessem e praticassem a lavoura na região dos rios To 

cantins e Araguaia (Alencastre, 1864). 

Durante o Século XIX, a agricultura se revestiu de cunho 

eminentemente subsidiário, uma vez que os impostos sobre produtos 

agropastorís sempre foram pesados (Doles, 1973). Além disso, a 

falta de técnica e a natureza nem sempre favorável do solo goiano, 

determinavam situações drásticas, produzindo lldevastadores 

dos de fome, quando o ano agrícola) por qualquer causa, nao 

., 
peri~ 

cor 

respondia as expectativas, favorecendo a especulação e impedindo 

a formação de excedentes n (Palacin, 1972, p. 151). 



31 

O café, que passou a ser o sustentáculo absoluto da econo 

mia brasileira à partir de meados do Século XIX até 1930, nao 

exerceu durante todo período, qualquer repercussão sobre Goiás.A 

expansão cafeeira promoveu também a rede ferroviária e ampliação 

do mercado consumidor do centro sul" fornecendo estímulos à aber 

tura de novas áreas agrícolas. 11 Em 1896, a Estrada de Ferro Mo 

giana chegou até Araguari. Em 1909, os trilhos da Paulista atin 

giram Barretos. Em 1913 Goiás foi ligado a Minas Gerais pela & 
F. Goiás e a Rede Mineira de Viação. Inaugura· se uma nova etapa 

na evolução do Estado" (Doles et Alii, 1980, p. 17). 

O condicionamento exógeno da economia cafeEira promoveu 

a fase preliminar de ocupação agrícola do Estado, que se esten 
deu de 1890 a 1903, ressaltando se que a mesma não apresentou, a 

nível econômico, a substituição da pecuária, uma vez que defi 

ciências estruturais impediam uma co~ercialização eficiente dos 

produtos cultivados. 

O isolacionismo reforçado pelo descaso do poder central 
(condição periférica do Estado) foram amplamente conservados co 

mo mecanismo operacional utilizado por grupos locais para se pe~ 

petuarem no poder~ o arranjo coronelístico (Campos, 1983). 

11A marcha do café, o início da industrialização no centro 

sul e a consequente urbanização, provocaram, a partir de 1912, a 

ocupação das matas do Mato Grosso de Goiás, terras de cultura,aí 
sendo lançadas as bases da agricultura de cara ter comercial·,: (Do 

les et Alii, 1980, p. 94). Sobretudo à partir de 1915, inicia-se 

o devassamento da região meridional de Goiás (Palacin, 1974). 

Com a primeira guerra mundial, a dificuldade de import~ 

çao de manufaturados e a queda de produção de alimentos nos 

ses beligerantes, fizeram com que o Brasil abrisse mercado 

.. 
pa:: 

para 

cereais e carnes, intensificando a produção dos mesmos. Com a 

abertura de vários frigoríficos em São Paulo e Rio de Janeiro, 
Goiás se tornou fornecedor em quantidade razoável. Superada a 

guerra, o comércio goiano reassumiu o carater inexpressivo no 

mercado nacional. 

11Apesar dos influxos externos, até o final da Primeira R~ 

publica, a agropecuária goiana pouco se desenvolveu, por estar 

sujeita a uma série de entraves: pequena densidade demográfica , 

sistema de povoamento anômalo, ausência de aparelhamento credití 

cio e um deficiente sistema de transportes, que alongavam as dis 

tâncias e oneravam a produção" (Doles et Aliij 1980, p. 96). 

Na agricultura do período, caracteristicamente subsidiá 
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ria, apenas o arroz teve alguma expressao comercial. Com a valori 

zação do café, na década de 20J o produto começou a oferecer in 

teresse aos fazendeiros locais, apesar da restrita produção. 

O período de efetiva ocupação agrícola de Goiás iniciou se 

sob a influência da crise de 1929. A primeira crise do capitali~ 

mo provocou a desintegração da hegemonia agrário exportadora bra 

sileira. 

Outros fatos como as medidas deflacionistas adotadas em 

1937 pelos Estados Unidos, agravaram a deterioração internacional 

dos preços dos produtos brasileiros e acentuaram a escassez de ca 

pi tal. 

O reconhecimento da vulnerabilidade da depend~ncia econômi 

ca do modelo agrário·exportador e a necessidade.de substituição 

de importações por produção interna, levaram o governo Vargas a 

promover uma diversificação da economia, tanto agrícola como in 

dustrial ( ncapitalismo periférico brasileiro'7
, no dizer de Rabelo, 

1976), cujos reflexos implicaram na "marcha para o oeste". Com a 

função de fornecer produtos agrícolas à futura área industrial do 

país foi que Goi~s se integrou ã marcha e indiretamente à políti 

ca nacionalista de Vargas. 

Os resultados concretos foram sentidos entre 1932 e 1942~ 

onde o número de propriedades agropecuárias em Goiás cresceu de 

16.000 para 60.000 (Camargo, 1960). 

No período de 1920 1940, a área cultivada aumentou sempre, 

demonstrando a expansão da fronteira agrícola: 113.562 ha. em 

1920, 352.667 ha. em 1940 e 555.847 ha. em 1950 (crescimento de 

210,6% entre 1920--1940). Entre 1930--1945 acentuou-se a afirmação 

da agropecuária em todo centro··oeste. 

A sociedade era tipicamente tradicional, predominando no 

Estado a grande propriedade em relações não especificamente capi 

talista. 

O nMato Grosso Goiano•:, já transformado em uma das mais an 

tigas frentes pioneiras, ã partir de então teve sua expansão con 

solidada. 

No governo Dutra, novamente a política econômica nacional 

foi orientada em função de especulação com os preços do café no 

mercado externo, o que redundou em incentivos tênues e indiretos 

a agricultura destinada a atender o mercado interno. Assim, entre 

1946 e 1951, os condicionamentos exógenos ao desenvolvimento agrí 

cola goiano foram insignificantes, uma vez que a produção, basica 
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mente voltada ao mercado interno, nao teve funções importantes.Con 

sequentemente, no decênio 1940, 1950, a evolução agrícola goiana 

sofreu um declínio em relação ao período anterior, acentuado à 
partir de 1946, quando ocorreram transformações na conjuntura mun 

dial pós-guerra e consequente desativação da marcha para o oeste 

(Camargo, 1960). Nesse período registrou-se apenas um aumento das 

áreas reservadas às pastagens (aumento da produção agropecuária de 

264,7%). 

À partir de 1955, a marcha para o oeste foi reativada com 

a política econ&mica brasileira, que respondendo à nova conjunt~ 

ra internacional, orientou-se no sentido de uma aceleração da in 

dÚstria de bens de consumo na região centro sul, estabelecendofu~ 

ções sócio-econ&micas específicas ao centro-oeste (Doles et Ali~ 

1980). Acentua-se assim, uma característica do capitalismo inter 

nacional, iniciado à partir da segunda guerra mundial, comandado 

pelos Estados Unidos, estimulando a expansao dos investimentospri 

vados nas áreas subdesenvolvidas. 

O modelo econômico brasileiro, de condicionamento -exogeno, 

valorizou com isso o setor secundário, em detrimento do primário, 

o qual funcionou como simples subsidiário do processo de indus 

trialização. 

O setor agrícola foi claramente dividido entre exportador e 

abastecedor do mercado interno. O primeiro dotado de uma melhor 

tecnologia, foi estimulado para gerar divisas e equilibrar a ba 

lança comercial, enquanto o outro arcou com o &nus mais pesado do 

modelo econ&mico. Goiás, com função de polo periférico desse mode 

lo, teve um crescimento agrícola limitado, apesar do aumento p~ 

pulacional decorrente da construção de Brasília. 

No governo Mauro Borges, Goiás integrou-se às diretrizes 

nacionais, quando se procurou resolver os problemas econ&micos do 

Estado através da reestruturação da propriedade e de mudanças no 

processo produtivo. Os choques entre facções internas e represe~ 

tantes do capital internacional geraram o impasse político com 

consequente golpe militar. À partir de então, foi retomada a 11mar 

chapara o oeste", visando a interiorização da economia, 

dendo por novos condicionamentos exógenos. 

respo;i 

t1Na época, a agricultura goiana era responsável por 66% da 

renda gerada no Estado, promovendo a sustentação de 88% da popul~ 

ção estadual, e empregando 82% de sua mão-de-obra 11 (Dolis et Ali~ 

1980, p. 68). Segundo estudos da época (Plano de Governo Mauro 

Borges, in Estrutura Agrária), Goiás possuia cerca de 62.291.000 

hectares de terras, dos quais 24.588.115 eram ocupados por estabe 
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lecimentos agrícolas. 

Entretanto a propriedade rural apresentava um alto grau de 

concentração, onde as de mais de 500 hectares representavam 7,7% 

do número de estabelecimentos, embora absorvendo 73,6% da área 
total do Estado. 

A predominância da situação de monopólio da terra envolvia 

um complexo de relações produtivas, além do avanço nas terras de 

volutas de Goiás, como pode ser exemplificado pela história de For 

moso e Trombas~ iniciada na década de 50, onde os posseiros resis 

tiram a uma das mais ousadas grilagens jamais tentada no Estado 
(Abreu, 1985). 

r;Diante de tão graves problemas, o governador Mauro Borges 

realizou uma planificação de sua política, com vistas à uma rees 

truturação da agropecuária do Estado 1
' (Doles et Alii, 1980,p. 68), 

criando os combinados agro--urbanos ) uma estrutura de colonização 

baseada nas formas de cooperativismo observadas em Israel, que t~ 

ve por objetivo promover uma adequação do campesinato e de condi 

ções de desenvolvimento das várias regiões do Estado de Goiás(co~ 

binado agro-urbano de Arraias, núcleos coloniais de Tocantinópolis 

e de Bernardo Sayão, em Araguacema). Tais iniciativas não tiveram 

prosseguimento, dada a interrupção do governo com a instalação da 
11 revolução;' de 1964. 

Concretizou-·se portanto, uma política de integração ··dos 

setores secundário e primário, tendo sido a agropecuária submeti 

da a uma política de modernização, através de medidas relaciona 

das às facilidades creditícias, abertura de novos mercados e me 

lhoria do sistema de abastecimento (Doles et Alii, 1980). 

Vários programas (Prodoeste, Polamazônia, Polocentro, Pro~ 

gro, Proterra, Pronazem, Goiásrural, Procal) foram criados nos Úl 

timos anos, baseados em uma filosofia desenvolvimentista, funda 

mentada na conquista de novas terras, como elemento de integração 

nacional. Tais programas não trouxeram os benefícios esperados,de 

uma maior produção e melhor produtividade no setor agropecuário. 

A política agrária orientou-se no sentido de fortalecer as 

grandes unidades, visando o setor exportador) embora Goiás~ mesmo 

elevado o nível de produtividade, não conseguir uma integração e~ 
.... 

pressiva na exportação, herança econamica determinada por caren 

cias crônicas, como pouca capitalização) comercialização deficien 

te e pesados Ônus. 

No norte do Estado, paradoxalmente o menos desenvolvido~ue 
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tem sido beneficiado por incentivos fiscais e vários estímulos g~ 

vernarnentais, foram criados numerosos complexos agropastorís, de 

capitais provenientes do centro-sul, definindo ·· se urna nova função 
para a agropecuária goiana. 

Diante disso surgem os conflitos com os posseiros, quando 

a superestrutura intervém no sentido de proteger o capital. O ap~ 

rato apresentado pelo Getat (Grupo Executivo de Terras do Ara 

guaia·-Tocantins) assegurou, à partir de 1980, a implantação dos 

projetos agropecuários. "O Getat surge como urna solução de emer 

gência para aplacar a tensão social provocada pela disputa de ter 

ras que envolve posseiros antigos e novos, fazendeiros tradicio 

nais e grandes grupos econômicos, Índios e grileiros, jagunços e 
funcionários de agências do governo ... 11 (Kotscho, 1982, p.18).San 

tos F9 (1984, p. 5), diz: nEstas, sem d~vida as funções do Getat: 

administração da ~strutura fundiária, recuperação econômica das 

regiões, controle e repressão social e política". 

As atividades desenvolvidas contribuíram para uma acentua

da concentração de migrantes intra··estaduais, sendo o 11 Mato Gros 
so Goiano 11

, responsável pela maior absorção (44)97% do fluxo to 
tal do Estado). 

Em Goiás, a aplicação da agropecuária comercial ê muito in 

cipiente e reduzida, sendo a de subsistência (apenas a produção 

excedente é comercializada) e de fronteiras agrícolas ( conquista 

de novas zonas) os modelos mais utilizados. Apesar das medidas m~ 

dernizadoras terem se revestido em aumento da produção, os proj~ 

tos econômicos ainda esbarram em uma série de obstáculos 5 que vão 

desde a estrutura de demanda até o sistema creditício e de preço~ 

"Em termos globais, a agropecuária goiana sofre dos mesmos 

males da agropecuária brasileira) em proporções maiores, em cer 

tos casos, em vista da falta de uma infra-estrutura melhor em to 
do o seu conjunto ... Sofre dos males provenientes da supervalori

zação e superproteção dada ao desenvolvimento da indústria automo 

bilística brasileira bem como da forte tendência monetarista ain 

da predominante nas atividades econômicas do país 11 (Doles et Ali~ 
1980, p. 120). 

2.2. AS RELAÇÕES AGRO-HISTÕRICAS E A PRODUÇÃO CANAVIEIRA EM GOIÃS 

Conforme pôde-se observar, o Estado manteve durante sua 

trajetória agro-econômica, uma política vinculada a condicionamen 

tos externos~ cuja produtividade sempre foi orientada para o me~ 

cado interno, o que caracterizou urna situação de estado subsidiá 
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rio. Diante disso, pequena sempre foi a participação agrícola do 
Estado no proces'so expórtador. 

Ao. se evidenciar a produção de cana-de·-açúcar no referido 
contexto, percebe-se desde o princípio, que o Estado, por ·· vincu 

lar-se a uma agricultura essencialmente voltada ao mercado inter 
no, portanto, dirigida à produção de cultives alimentares, nao as 
sumiu uma postura favorável ao desenvolvimento da mesma. Basta ob 
servar à produção canavieira (Fig. 5) à partir de 1940, que ap~ 

sarda deficiência de dados oficiais, demonstra uma certa estabi 
lidade até '1970. 

Tab. 1. Evolução da Cana-de-Açúcar em Goiás - 1940-1984. 

Ano 

1940 
1950 
1960 
1970 
1975 
1976 
1977 
1'978 
1979 
n~áo 
1961 
1962 
1963 
1964 

Quantidade Ct) 

166.833 
153.605 
110.851 
219.530 
614.000 
754.600 
756.000 
937.950 

l.111.320 
1.218.325 
1.335.604 
1.785.600 
3.498.025 
4.755.325 

Area ( ha.) 

8.624 

9.824 
15.350 
18.870 
18.000 
18.500 
20.580 
20.664 
21.622 
29.220 
53.058 
70.731 

Fonte: Censo Agrcpecu~rio 1§40/75. Produção Agrícola Municipal 
1976/84. Fundação IBGE 

82, 

que 

Observa-se que o destacado crescimento iniciado 
encontra-se vinculado à efetivação do Proálcool no 
será considerado posteriormente. 

em 1981/ 
Estado, o 

Outro fato que merece destaque especial refere-se às verda 
deiras funções pelas quais foram criadas usinas em Goiás. A Usina 
de Santa Helena de Goiás, implantada no governo Getúlio Vargas 
(1944), pertencia à Fundação Brasil Central e tinha por objetivo, 
contribuir para a política de interiorização, ou seja, permitindo 
a fixação do homem na região sudoeste do Estado, independente da 
incipiente produção caracterizada por disfunção estrutural. Em 
19 54, a "Usina Central-Sul Goiana::, sediada no Rio de Janeiro, ad 

quiriu os direitos de exploração da Usina Santa Helena, apesar de 
nao ter conseguido proporcionar o desenvolvimento desejado. 

Assim, a usina permaneceu paralizada durante 11 anos~ até 
que em 1964, a empresa nusina Santa Helena de Açúcar e Ãlcool S • .I\' 
Grupo Naoum, resolveu reativar a mesma, considerando os aspectos 
físicos adequados ao plantio (solos resultantes da decomposiçãob~ 
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Fig. 5. Com o int.uito de se transcrever a infonnação 

relativa à expansão da cana-de-açúcar no Estado de 

Goiás (1940 a _l984), optou-se por uma . representação 

tradicional - (diagramal. considerando a siRJ,Jlicidade 

do nível e componentes da informação. Por represent~ 

ção tradicional entendeu-se as formas gráficas con 

sagradas ao longo do tempo. que jamais deixaram de 

ser empregadas no sistema gráfico. por_ proporcion~ 

rem uma percepçao imediata do fenômeno transcrit~des 

de que não ultrapassem os limites da legibilidade. 

Assim sendo, utilizou-se de colunas para representar 

a área plantada e de lin~~ para a produção canaviei 

ra(variação de tamanho). Deve-se observar que sobre 

tudo até 1960 a·s informações não foram sistematica 

mente levantadas pelos órgãos governamentais, inten 

sificando-se à partir de 1975, com dados da Produção 

Agrícola Municipal. 

Observa-se ainda um aumento da produção suporior a 

area plantada, o que pode ser justificado pelo acres 

cimo do rendimento agrícola proporcionado pela evolu 

ção tecnológica. 

O resultado permite uma separaçao espontânea e ime 

diata do fenômeno informado. atingindo portanto, os 

objetivo~ da visualizaÇ~-õ. -
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sáltica, chuvas regulares e topografia satisfatória). A partir de 

então, foram plantadas mudas de cana proenientes de Sâo Paul~ 

quando em 1969 foi realizada a primeira safra de açúca ( 28.000 

sacas), uma vez que o álcool era considerado sub-produto. 

FIG. e _ 
EVOLUÇAO DA CANA-DE-AÇÚCAR EM GOIÁS - !940/1984 
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A usina de Goianêsia foi implantada em 1960/61, pelo en 

tâo presidente Juscelino Kubitschek, essencialmente para 

Brasília no fornecimento do açúcar. 

suprir 

Na época, quatro usinas encontravam-se em funcionamento : 

Usina Martins (Catalâo), Ceres, Goian~sia e Santa Helena (as tris 

Últimas em municípios homônimos), com cota oficial média de 200 

mil sacas por unidade, totalizando portanto, 800.000 sacas, o que 

nao era produzido. 

Com o Decreto-Lei 1,186/71, de 27.08.71, que concedeu es 

tímulos à fusão, incorporação e relocação de unidades industriais 

açucareiras, as cotas relativas às usinas Martins e Ceres foram 

transferidas par~ São Paulo, considerando que situavam-se na mes 

ma região geoeconômica (Centro-Sul), conforme determinação previ~ 

ta no Art. 49 do referido decreto. 

Esse fato implicou em ampliação da capacidade industrial 

da Usina de Santa Helena, que apesar de ter adquirido maquinaria 
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obsoleta de São Paulo, mereceu a confiança do IAA em autorizar o 

seu funcionamento. Porém, até 1973, a produção do açúcar não cor 

respondia à expectativa mínima, só atingida no ano seguinte, de 

certa forma corroborada pela política de preços do açúcar, ditada 

pelo mercado internacional, apesar da produção goiana sempre ter 

sido direcionada ao mercado interno, conforme já se considerou. 

À partir de então, intensificou-se o plantio da cana pr2_ 

pria, urna vez que os produtores da região não tinham interesse e 

nem mesmo tecnologia para o plantio, além das culturas de graos 

oferecerem maior rentabilidade na época. Até 1980, apenas as usi 

nas Goianésia e Santa Helena operavam no Estado de Goiás. 

Ainda, reflexos do mercado externo puderam ser sen 
tidos em 1975, quando a crise açucareira provocou a queda do pre 

ço do produto no âmbito inte:t'nacional. Apesar da · insignificante 

participação do Estado na produção nacional, pode-se afiançar a 

existência, na época, de uma tendência incipiente à desvinculação 

da função extrita de polo periférico. 

Naquele mesmo ano, os grandes usineiros, principalmente do 
centro-sul, solicitaram ajuda do governo federal, o que redundou 

na criação do Programa Nacional do Álcool. Esse momento foi cor 

roborado pela primeira crise do petróleo de 1973, o que teria in 

duzido a concretização de uma agricultura energética no país. 

O programa, que contava com uma política de ação desenfr~ 

ada de financiar aumento de instalações e da capacidade de produ 
çao das agroindústrias açucareiras e alcooleiras, reabilitou prin 

cipalmente a produção paulista, o que foi seguido, de forma aca 
nhada nhada por Goiás, à partir de 1981. Tal fato é justificado 

pelo elo do sistema econômico e financeiro mundial mantido por 

São Paulo, com consequente integração tardia do Estado de Goiás 

no contexto nacional. 

2.3. O SIGNIFICADO DO PROÃLCOOL NA EXPANSÃO CANAVIEIRA EM GOIÃS 

Acredita-se que com a segunda crise do petróleo em 197~ 

quando o Proálcool assumiu efetivamente o programa de alternativa 

energética é que Goiás, assim como outros Estados brasileiros,pa~ 

saram a apresentar uma tendência crescente voltada a agricultura 

canavieira, visto que a fase anterior (1975/79), teve sua impl~ 

mentação mais como solução para a crise açucareira no mercado in 

ternacional. Assim, através do Decreto-Lei 83.700/79, criou-se a 
Comissão Executiva Nacional do Ãlcool (CENAL), com o intuito de 

se estabelecer uma política e fixar diretrizes do Proálcool. 
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Analisando a evolução da capacidade de produção de ál 

cool no país, desde a criação do Proálcool (Tab. 2) 5 verificam-se 

modificações substanciais quanto a localização de usinas produt~ 

ras, devendo-se destacar os Estados de São Paulo, Paraná, Goiás, 

Minas Gerais e Alagoas (Fig. 6bl. No que se refere às caracterís 

ticas das unidades produtoras enquadradas, na atual fase do pr~ 

grama, deve-se registrar a predomin~ncia de unidades autSnomas. 

Tab. 2. Evolução da Capacidade de Produção de Álcool no País-197& 

Região 
e 

U.F. 

NORTE 
Rondônia 
Amazonas 
Pará 
Acre 

NORDESTE 
Maranhão 
Piauí 

1984 

Ceará· 
Rio,Gde.Norte 
Pataíba 
Pernambuco 
Alagoas 
Sergipe 
Bahia 

SUDESTE 
Minas Gerais 
Espírito Santo 
Rio de Janeiro 
São Paulo 

SUL 
Paraná 
Santa Catarina 
Rio Gde.Sul 

CENTRO-OESTE 
Mato Grosso Sul 
Mato Grosso 
Goiás 

BRASIL 

Fonte: Cenal (1984) 

Anterior ao 
Proálcool 

Capacidade 

5.4 

5,4 

lll,9 

1.2 
7,2 

24.7 
75.2 

3,6 

252.8 
28,4 

29.0 
195,4 

48.3 
42.5 

5.8 

418,4 

% 

1.3 

1,3 

26,7 

0,3 
1,7 

5,9 
18,0 

0,9 

60,4 
6,8 

6,9 
46,7 

11.5 
10,l 

1,4 

100,0 

milhões de litros/safra 

Criada pelo 
Proálcool 

Capacidade 

153,5 
61,9 
42,6 
31.0 
18.0 

2.232,D 
68,5 
27,0 
55,5 

128,6 
260,8 
525,2 
821.2 

58,0 
287,2 

7.141,B 
756, 6 
189,5 
260,8 

5.934,9 

888,6 
780,0 

47,9 
60,7 

1.434, 1 
250,6 
364,l 
819,4 

% 

1.3 
0,5 
0,4 
0,3 
0,1 

18,8 
0,6 
0,2 
0.5 
1.1 
2,2 
4.4 
6.9 
0.5 
2.4 

60,3 
6,4 
1.6 
2,2 

50.1 

7,5 
6.6 
0,4 
o.5 

12,l 
2~1 
3.1 
6,9 

11.850,00 100,0 

Total 

Capacidade 

158,9 
61.9 
42.6 
36.4 
18,0 

2.343,9 
68,5 
28.2 
62.7 

128.6 
285,5 
600,4 
821.2 

58,0 
290,8 

7.394,6 
785,0 
189,5 
289,8 

6.130,3 

936,9 
822.5 

53,7 
60,7 

1.434, 1 
250,6 
364,l 
819,4 

12.268,4 

% 

1.3 
0,5 
0,3 
o.3 
0,1 

19,l 
0,6 
0,2 
0,5 
1.0 
2,3 
4.9 
6.7 
0,5 
2,4 

60,3 
6,4 
1,5 
2,4 

50,0 

7.6 
6.7 
0,4 
o.5 

11,7 
2,0 
3,0 
6,7 

100.0 

Quanto à distribuição regional da produção alcooleira na 

safra 1984/85 (Tab. 3), deve-se destacar a participação dos Esta 

dos de São Paulo (71,1%), Paraná (5,3%), Alagoas (4,25%), Minas 

Gerais (3,74%) e Goiás (2,93%), além do Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Pernambuco. Conforme repr~ 

sentação gráfica (Figs. 6ab), constata~se uma estreita relação e~ 

tre os estados produtores com a proximidade dos mercados consumi 
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Fig. Bab. Tratando -: se da informação em questão (Oistri 

buição Regional da Produção de Alcool na safra 1984/ 

85 e Evolução_- da Capacidade _de Produção de Alcool no 

País - 1975/:84). optou-se pela transcrição utilizando 

se de uma variação de valor em implantação zonal. Por 

se tratar de quantidades absolutas, a melhor implant~ 

çao deveria ser a _ pontu~l. _ em variação de tamanho, o 

que não foi obedecido. considerando a discrepância que 

a produção paulista provocaria a nível de dimensão de 

círculos, por exemplo. Portanto, preocupando-se mais 

em oferecer uma visualização diréta do fenômeno 

sentado. favorecendo inclusive a legibilidade. 

repre 

utili 

zou-se do recurso em discussão, que por outro lado dei 

xou de ser antes de tudo quantitativo (quantidade de 

produção), o que de certa forma foi suprido pela legen 

da. 

Para tal. tratou-se preliminarmente a informação. uti 

lizando-se de linha de distribuição de valor para o as 

tabelecimento de classes da série estatística (cf. re 

produziu-se -nas próprias representações). A definição 

dos grupos homogêneos ·foi feita com base em critérios 

visuais. o ·que pennitiu a identificação de quatro elas 

s~s dG pródução. 

A escolha da variação de valor deveu-se à natureza da 

infonnação (gama ordenada de valores visuais. do bran 

co ao preto), o que permitiu em ambas representações.a 

identificação das grandes regiões produtoras ( região 

centro-meridional e parte do nordeste brasileiro), ju.! 

tificados pela proximidade dàs grandes centros consumi 

dores ou centros de produção histórica Ccolonias produ 

tbrasl. 

Pode-se separar ainda, de forma espontânea. as regiões 

de taxas pequenas. médias e grandes. sem mesmo 

rar à legenda. 

recor 
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dores (a região sudeste responde por 59,7% do total do consumo na 

cional) ou uma certa tradição histórica da lavoura canavieira (Es 

tados nordestinos). 

Tab. 3. Distribuição Regional da Produção de Álcool na safra 198~ 
1985 (1) 

milhões de litros 

Região e Produção % da Produção Variação em 

U.F. Realizada Prevista para Relação a safra 
safra anterior (%) 

NORTE 10. 294 68,6 342,6 
Rondonia o º·º Amazo"rias ... 

6.061 152,5 1.617,0 . 
Pará 4.233 160,3 114, 5 

NORDESTE 898.735 51,8 26,6 
Maranhão 17.174 72.7 28,2 
Piaui 11.006 144,7 86,l 
Ceará 15.120 103,8 39,2 
Ri.o Gde.Norte 65.087 66,3 22,3 
Paralba 136.086 55,3 15,0 
Pernambuco 243.815 44,6 50,6 
Alagoas 371.788 53,3 13,7 
Sergipe 16.517 fl3,7 55,l 
Bahia 22.142 29,8 153,4 

SUDESTE 6.885.710 106, 5 16,l 
Minas Gerais 327.131 87,9 22,6 
Espírito Santo 118. 042 102,8 55,7 
Rio de Janeiro 219.505 81,5 9,4 
São Paulo 6. 221.032 108,9 15,5 

CENTRO-OESTE 483.498 88,0 67,9 
Mato Grosso 55.370 93,4 141,0 
Mato Grosso Sul 172.013 78,2 55,1 
Goiás 256.115 94,7 66,2 

SUL 47G.2'19 83,l (2,6) 
Paraná 464.651 83,0 ( 2, 7) 

Santa Catarina 11.252 101,4 17,5 
Rio Gde. Sul 346 17,3 (83,4) 

BRASIL 8.754.486 93,7 18,0 

Fonte: IAA 
Nota: (1) Produção realizada até 31.12.84, safra da Região Nordeste ainda em 

fase de execução. 

Considerando a situação dos projetos contratados pelos 

agentes financeiros até 31.12.84, o total de 391 empreendimentos 

responderam por investimentos industriais de 219.026.760 ORTNs,of~ 

recendo uma capacidade de produção de 8,89 bilhões de litros por 

safra (Cenal, 1984). Quanto à distribuição geográfica dos proje 

tos contratados e a aplicação de recursos do programa) constato~ 

··se a participação rela.tiva dos Estados de São Paulo ( 34, 2%) ~oiás 

(11,9%), Paraná (11 ~ 3%)~ perfaze ndo mais de 50% do total financia 

do. 

Quanto ao comportamento regional dos projetos existentes 

em 1984, constatou-se importantes alterações nn distribuiç~o rela 
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Fig. 7. Considerando os componentes que integram a 

informação. utilizou~se de uma variação de tamanh~ 

que além de apresentar propriedade visual ordenadq 

se individualiza pelo poder de expressar quantitat~ 

vamente o fenômeno (ídem Fig. 5). 

FIG. 7 
PRODUÇÃO DE ÁLCOOL NO BRASIL (1975/84) 
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tiva da capacidade de produçio do álcool, consolidando-se a parti 
cipação de Goiá's com 6, 9% do total do país (Fig. 6b), superado 

apenas por São Pauio (50,1%). Dos 548 projetos enquadrados no Pro 

álcool até 31.12.84, Goiás teve um total de 35 aprovados, dós 

quais apenas 6 não tiveram recursos do Programa. 

Considerando a evolução . da produção de álcool no Brasil 

(1975/84), observa-se uma trajet5ria nitidamente crescente, sobre 

tudo à partir da safra 1977/18, logo após a implantação do progr~ 
ma, isto porque a primeira fase foi caracterizada pela produção 
de álcool para mistura na g~s6lirta (Tab~ 4). 

Tab. 4. Evolução da Produção de Ãlcooi no Brasil (1975/84) 

Safra Produção (milhões litros) Variação ( % ) 

197 5/7 6 555,6 
1976/77 664,0 19, 5 
1977/78 1.470,4 121, 4 
1978/79 2.490,6 69,4 
1979/80 3.396,5 36,4 
1980/81 3.706,4 9,1 
1981/82 4.240,1 14,4 
1982/83 5. 822. 1 37,3 
1983/84 7.864,2 35,l 
1984/85 9.340,0 ( 1 ) 18,8 

Fonte: ' IAA 
Nota: (1) Produç~o prevista de 1,5 bilh8es de litros (a ser comp~ 

tada produção das regi8es norte e nordeste). 

Conforme já se considerou, segundo dados da Cenal ( 1984), 

até 1980, o Estado de Goiás possuia apenas duas destilarias .ane 

xas,visto que em 1971, por- força do Decreto 1.186/71, deu-se a 

transferência de éotks p·ara São Paulo, de duas das quatro usinas 

que operavam. À partir de 1981, desencadeou-·se o processo expa!! 
sionista das destilarias, tendo atingido um total de 12, em fran 

ca produção, em 1983. Já nesse período, mais 4 destilarias encon 

travam-se em implantação, cuja produção teve início na safra se 

guinte (1984/5), p~~fazendo um total de 18 unidades industriais , 

além da existência de mais 12 destilarias em fase de implantação, 

3 projetos em análise na Cena! e 21 projetos com carta- consulta 

na mesma comissão (Figs. Ba, 9). 

Com base nas informações cronológicas, relativas a impla!! 

tação das destilarias~ transcreveu-se a representação constante 

da Fig. 8b, cujos resultados oferecem o entendimento de dois cen 

tros de difusão alcooleira: as Usinas de Santa Helena de Goiás e 

Monteiro de Barros, em Goianésia, ambas localizadas na região cen 

tro-rneridional do Estado. 

Com a implantação do Proálcool em Goiás (1981/82), obser 
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Fig . Bab. Trata-se de uma informação que responde por 

implantação pontual e por ser qualitativa, onde ~ris 

componentes necessitam de serem rap~esentados, tem-s.e 

como alternativa, o emprego da variação de forma, que 

como se sabe, se caracteriza apenas pela propriedade 

associativa, ou outra variação que se~dapte a uma 

melhor visualização. Assim, a princípio utilizou- se 

da variação de forma (Fig. Ba), com informações atu~ 

lizadas (situação das destilarias em 1984), desmembm!!_ 

do os valores correspondentes a análise/consulta . em 

dois (projeto em análise na Cena! e projeto em carta 

consulta na Cena!), perfazendo um total de quatro va 
~ .. -

riáveis, conforme procedimento adotado por aquela co 

missão. Para solucionar o problema da distribuiçãoge~ 

gráfica, as informações foram representadas sobre um 

fundo de mapa, com a divisão das micro-regiões homog~ 

neas. 

A primeira tentativa resultou na imagem referente a 

Fig. Ba, cujas informações foram distribuídas por mu 

nicípio, a título de melhor identificação geográfica. 

Com base .nas limitações apresentadas .. pela variação 1,..1.1!_ 

lizada, que deixa de exprimir uma relação de ordem ou · 

uma separaçao quantitativa, implicando diretamente na 

legibilidade, optou-se pela ~onstrução de uma coleção 
. . 

de mapas (1.:1m mapa por variável). utilizando-se da 
. ·. ' . 

mesma variação (forma), cujo resultado (Fig. Ba/enca!. 

te) nitidamente favorece o processo de visualização. 

Ainda, com base nas informações cronológicas, relati 

vas a implantaçao das destilarias, procurou-se demons 

trar através de setas (Fig. Bb), os "caminhos" perco!. 

ridos pelas destilarias em Goiás, Deve-se acrescentar 

que o emprego de setas se justifica pelo carater din~ 

mico que expressam. 
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vou-se, de imediato, uma tendência de concentração de destilarias 

na referida região, destacando-se; pelo número de unidades agroi~ 

dustriais, as micro-regiões homogêneas do Mato Grosso Goiano, Se~ 

ra do Caiapó e Vertente Goiana do Paranaíba, o que pode ser justi 

ficado pelo próprio mercado consumidor. 

À partir da safra 1983/84 ~ ao mesmo tempo que a região 
centro-meridional recebia a implantação de novas destilariasj um 

ramo de direção setentrional atingia o extremo norte (TocantinÓp? 

lis - passando por Formosa e Arraias - que teve sua destilaria,T~ 

cantins, desativada logo após a primeira safra~ 1983/84, por ina 

dimplência). Pelo número de destilarias em implantação e projetos 

em análise ou carta consultá na Cenal~ observa-se uma tendência 

crescente de unidades industriais na região setentrional ( micro 

regiões homogêneas do Médio Tocantins-Araguaia, Baixo Araguaia Gol 

ano e Extremo Norte Goiano), bem corno na centro-meridional. A bus 

ca do norte pode ser entendida pelo baixo preço de terras e supri 

mento do mercado consumidor. 

Em função das novas prioridades e restrições estabeleci 

das para o enquadramento de projetos, observou-se em 1984, um au 

mento considerável de empreendimentos em Goiás, que nao demanda 

ram apoio financeiro do Proálcool, correspondendo a 15,4% da cap~ 

cidade de produção, o que demonstra o interesse empresarial no re 

ferido campo. 

A princípio f ar-se-á uma breve exposição da evolução das 

destilarias em Goiás, bem como o crescimento da produção alcoolei 

ra, para em seguida, tentar demonstrar as implicações de tais fa 

tos na tendência da concentração da produção e efeitos resultan 

tes. Deve-se observar que os valores da 11 Produção Agrícola Munici 

pal 11 (Fundação IBGE), a serem apresentados, foram utilizados com 

certa reserva, mesmo porque nao existem informações concretas 

quanto ao destino do produto, o que deixa de oferecer as correla 

ções indispensáveis, constantes dos objetivos deste trabalho. 

A análise à partir de então, fundamentar-se-á nos resulta 

dos apresentados nos termos de encerramento de safras ou boletins 

de produção, oferecidos pelo IAA-MIC, cujos levantamentos acham 

-se relacionados à produção de usinas e destilarias. 

Conforme dados apresentados pelo IAA, até a safra 1973/7~ 

nao existia qualquer produção de álcool pelas usinas em funciona 

mento. À partir da safra seguinte (1974/75), apesar de incipient~ 

constatou-se a produção de álcool hidratado, a qual foi intensifi 

cada à partir da safra 1981/82, com a implantação da destilaria 

Brasil Central. 
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Fig. 9. Num terceiro momento. procurou-se. utilizand~ 

se de uma variação de forma associada à variação de 

tamanho. representar a informação em questão ( situa 

çeo das destilarias em Goiás). de maneira sintetizada 

porém atualizâda, sem qualquer preocupação quanto a 

distribuição municipal. 

Como se sabe, a variação de tamanho pode ser emprega 

da com eficiência na implantação pontual. 

Apesar da redução do nível da informação C incorpor~ 

çao dos projetos em análise ou carta-consulta na Ce 

nal em apenas uma legenda), observa-se atrav~s da re 

presentáção resultante (Fig. 9), uma melhor visualiz~ 

çao em relação à primeira tentativa (Fig. Ba), sem im 

plicar em prejuízos quanto à densidade gráfica ou se 

paração retiniana. 

De todas as transcriçõe,s representadas, deve-se res 

saltar o significado visual oferecido pela coleção de 

mapas (Fig. Ba/encarte), que se por um lado deixou de 

oferecer uma COfTl>Osição de todas as variáveis em um 

so momento. por outro proporcionou uma - simplificaçãn 

da redeção gráfica. 
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Através das representações que se seguem (Figs. 10 a,b, ~ 

d), pode-se constatar um,crescimento vertiginoso da produção ales:_ 

oleira: safra 1980/81, 6.411.001 litros; 1981/82, 18.835.000;198~ 

83, 51.992.584; 1983/84, 56.487.886 e 1984/85, 256.115.000~ corres 

pondendo a um aumento de 3.894% entre as safras 1981/82 e 1984/85 

(Fig. 11). A significância desses aumentos encontra -se relaciona 

da ao crescimento do número de destilarias, principalmente evi 

denciado à partir da safra 1982/83, bem como da capacidade de pr~ 

dução e expansão da lavoura canavieira. Ainda deve ser incorpor~ 

do à análise, apesar de inexpressivo, o aumento da produtividade 

industrial por parte de algumas destilarias, bem como a produção 

de cana pbr hectare, o que ,caracteriza o crescimento da produtivi 

dade agrícola (Tabs. 5 e 6). 

Através da.representação de síntese (Fig. 11), observa-se 

nítidamente o crescimento da ârea plantada, que encontra-se numa 

relação direta à produção alcooleira. Observa-se também, sobretu 

do à partir da safra 1982/83, a presença do fornecedor, que man 

têm proporcionalidade no crescimento subsequente da área plantad~ 

Constata-se ainda~ que o impa~to da produção de álcool na 

safra 1982/83, implica em redução da produção açucareira, mantida 

até a safra seguinte, retomando o crescimento à partir de 1984/85. 

Quanto à produção de álcool deve-se observar o predomínio do hi 

dratado, considerando o gradual crescimento da produção do anidro. 

Considerando o conjunto de representações antecedentes 

(Figs. 10 a, b, c, d), observa-"se de modo geral, que a introdução 

gradativa das destilarias :no processo evolutivo, respondem por 

uma participação proporcional da produção, com raras exceções, co 

mo na safra 1981/82, cuja incorporação da destilaria Brasil Cen 

tral, que apesar de ter apresentado uma área plantada inferior a 

das antigas usinas, proporcionou uma prod:ução alcooleira de qu~ 

se 50% do total. 

Outro fato a ser destacado nos .quadros evolutivos, refere 

-se à participação do fornecedor na produção da destilaria Pite, 

que absorve uma expressiva área de cana plantada, o que de certa 

forma é acompanhado pela produção de álcool hidratado. Entretanto, 

observa-se uma redução significativa da participação do fornece 

dor para a mesma, entre as safras· 1983/84 e 1984/85 (de 3.014 ha. 

plantados para 1. 514 ha. nas respectivas s.afras). Esse fato deve~ 

-se a atraso da déstiiaria no pagamento aos fornecedores, confor 

me artigo publicado no dia 23 de janeiro de 1983 (jornal ;:-Diário 

da Manhã", Goiânia): "Uma dívida em torno de Cr$ 72 a 74 milhões 

por atraso no pagamento dos fornecedores, descontos de até 85% so 
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Figs. 10 a,b,c,d, 11. Antes do tratamento gráfico r! 

ferente à Tab. 5, procurou-se elaborar vários tablôe 

correspondentes a cada safra, momento que se elimi 

nou informações desnecessárias ao objeto proposto.P~ 

ra efeito de homogenização da informação, os valores 

absolutos foram convertidos em percentuais, observa_!! 

do-se que a soma dos totais de cada variável cana 

plantada e esmagada, produção de álcool e de açúcar) 

corresponderam a 100, ao passo que as suas caracted._! 

ticas foram calculadas de forma proporcional. 

Para efeito de comparação. utilizou-se a mesma esca 

la para as diferentes safras, podendo-se observar um 

crescimento vertical da representação à partir de 

1981/62, momento que marcou o início do processo avo 

lutivo da implantação de destilarias em Goiás. Por 

tanto, enquanto na safra 1981/82 existiam apenas 3 

unidades agroindustriais no Estado (na anterior eram 

apenas 2), na Última analisada (1984/65), quatro anos 

depois, perfaziam um total de 18. 

O tratamento gráfico fundamentou-se numa melhor for 

ma de comunicar a informação, sem implicar em uma a<a 

gerada densidade gráfica ou separação retiniana, o 

que levou a se adotar uma representação através de 

colunas proporcionais (variação de tamanho), proc.!:!_ 

rando considerar a propriedade quantitativa, funda 

mental ao processo de comparação. Assim sendo, e Pº.! 

sível de se relacionar safra-à-safra, a participação 

de cada unidade agroindustrial nas diferentes variá 

veis, o que pode se · generalizar, com algumas exce 

çoes, que quanto mais recente a implantação da desti 

laria, menor a capacidade de produção. Através da re 

presentação referente à safra 1984/85 (Fig.lOd) pod_! 

-se individualizar_ algumas anomalias com !"elação ao 

fato .considerado, como as destilarias Vale do Verdão 

e . Jalles Machado, que tiveram melhor aparelhamento de 

suas instalações. Fato como esse pode ser perfeit~ 

mente visualizado através do sistema adotado, uma 

vez que foi mantida a evolução cronológica e a repr!:_ 

sentação atingiu a função esperada. 

Poderia ainda ter-se processado a translocação das 

colunas para melhor ajustamento das informações, p~ 

rém. dada a clareza apresentada. · julgou-se desneces 

sário. 
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Tab. 6. Produção de Açúcar e Ãlcool em Goiás Safras 1981/82 
.. 1984/85 (Síntese) - a 

. . 

Safra 
Cana Plantada (ha.) Cana Esmagada Cton.) Produção Ãlcool(l.000 litros) Àçúcar-

Total Própria Fornecedor Total P/Ãlcool P/Açúcar Total _ Hidratado Anidro Total · 

198I/82 9.636 9.606 30 456.038 249.957 206.081 18.835 18.835 311.960 

1982/83 16.109 12.649 3.460 878.388 791.380 87.008 51.992 7.322 44.670 150.623 

1983/84 35.645 29.283 6.362 2.206.611 2.110 ·.094 96.517 156.425 39,637 116.788 154.125 

1984/85 54.443 48.943 5.500 3.664.846 3. 501.941 162.905 256 .115 50.096 2Çl6.019 296.800 

. Total 115.443 100.481 15.352 7.205.883 6.653.372 552. 511 483.367 97.055 386.311 913.508 

1981/82 8,32% 8,30% 0,02% 6,33% 3,47% 2,86% 3,90% 3,90% _·: 34, 15% 

1982/83 13,91 10,92 2,99 12,19 10,98 1.21 10,76 1. 52 9,24 16,49 

1983/84 30.77 25,28 5,49 30,62 29,28 1,34 32,36 8,20 24,16 16,87 

1984/85 47,00 42,25 4,75 50,86 48,60 2,26 59,98 10,35 42,62 32,49 

Total 100.00 86,75 13,25 100,00 92,33 7,67 100,00 20,08 79,92 100,00 

Fonte: IM - Termos de Encerramento de Safras. 
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O tablô de síntese (Tab . 6) mereceu o mesmo processo 

de representação (Fig. 111. oferecendo importante V.!. 
sualização da evolução agroenergética em Goiás. cuja 

produção encontra-se numa proporcionalidade à area 

plantada e a produção açucareira passa a ter uma cer 

ta oscilação (redução nas safras 1982/83 e 1983/ 84 

em relação à anterior e posterior). uma vez que o 

programa energético teve uma intensificação naquele 

período, 
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TAB.7 EVOLUCÍ() DA CANA- DE - AÇÚCAR EM GOIÁS ( 1975-1984) 

MICRORREGIÕES/A."l: ( I ) S75 1976 B77 1978 
% 

77178 1979 "· 78179 1900 1981 1982 
% 

81/82 1983 "º "º 83184 75184 1984 
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bre o preço bruto da cana entregue pelos produtores, descumprime~ 

to de qeterminações do Instituto do Açúcar e do Ãlcool - esse o 

.saldo negativo da primeira safra de cana, em Itapuranga, produzi 

do pela Pite Álcool e Derivados, em 1982. Multiplicam-se as recla 

mações dos produtores contra a destilaria do grupo Pite S.A. Al 

;guns deles declaram-·se dispostos a recorrer à justiça para cobrar 
• 4' pagamentos e preJu1zos provocados pela usina 1

'. 

Tanto na primeira safra representada (1981/82) como nas 

demáis, a produção açucareira fica por conta das usinas de Santa 

H~lena de Goiás e Goianésia (Monteiro de Barros), com a maior 

proporcionalidade de produção por parte da primeira. 

Na Última representação, referente à safra 1984/85 ( Fi~ 

lOd), o fator cronológico demonstra a participação produtiva cres 

cente das unidades agroindustriais, destacando--se a destilaria Ja 

les Machado e Vale do Verdão, devido modernização das instalações 

industriais, o que. de certa forma foi inversamente apresentado p~ 

la Usina Monteiro de Barros. 

Com base nos valores absolutos (Tab. 7), outras inf erên 

cias podem ser obtidas, como o crescimento da produtividade agri 

cola demonstrada por uma produção canavieira em relação a área 

plantada~ Deve-se acrescentar que tais conclusões não são obtidas 

quando relacionadas a produção das destilarias, uma vez que o to 
,. 

tal de cana moida nem sempre cor:Í">esponde ao total de ca.na colhida 

ou plantada. 

O aumento da produção alcooleira) que implica em expansao 

da lavoura canavieira, tem se constituído em ponto de análise das 

questões fundiárias, observando-se, principalmente em áreas agr~ 

açucareiras e mesmo agroenergéticas uma verdadeira 

aos pressupostos constantes do Estatuto da Terra. 

contradição 

Efeitos dessa natureza podem ser constatados atnavés da 

produção Estadual, de 1982 e 1984. O ano de 1982, em relação a 

1~81, apresentou um aumento considerável, tanto no que se refere 

a área plantada (35,1%) quanto na produção bbtida (33,7%), confor 

me Tab. 7. O ano de 1983 em relação a 1982 teve uma produção de 

81,6% na área plantada e 95,9% na produção obtida, enquanto a re 

lação 1984/83 foi de 31,3% e 40,5% respectivamente. 

Conforme objetivos propostos~ preocupou-se em fazer uma 

análise um pouco mais específica à partir de 1975, para demonstrél' 

a evolução da produção goiana de cana â partir da implantação do 

Proálcool. Diante dis~o, no período considerado (1975/84), perce 

be-se, para o Estado de Goiás (Tab. 7), uma produção de 700,5%com 
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Figs. 12. 13 e 14. A evolução da área plantada e da pr~ 

dução canavieira em Goiás (1975/84), por micro- região 

homogênea, conforme Tab. 7, foi representada procurand~ 

-se demonstrar o significado e a L1tilidade de um gráf.!_ 

co e, por outro lado, justificar a racionalidade da re 

presentação, utilizando-se dos recursos oferecidos pela 

Semiologia Gráfica. 

Para tal, construiu-se uma coleção de mapas, concluindo 

em um mapa de síntese, as informações consideradas. Uti 

lizou-se das variações de tamanho e de valor, observan 

do-se as especificações correspondentes. 

Inicialmente representou-se os valores referentes a 

área plantada, utilizando-se de variação de valor em im 

plantação zonal (Fig. 12), apesar de se observar que as 

informações quantitativas, pelas regras gerais do sist~ 

ma gráfico, sugerem o emprego de variação de tamanho.em 

implantação pontul, conforme já se comentou anteriormen 

te (Figs. 6ab). Tal fato deu-se procurando demonstrar o 

grau de visualização apresentado em relação à 

forma transcrita (Fig. 13). 

segunda 

Com o objetivo de demonstrar o crescimento proporcional 

entre os diferentes anos, utilizou-se de variação de v~ 

lar. que tem na implantação zonal sua melhor aplicação 

(Fig. 14). Tratando-se de representar quantidades rela 

tivas, como transcreveu-se no presente caso, a variação 

de valor apresenta todas as características visuais ade 

quadas, como o poder de dissociação, diferenciação a 

ordenação. 

Como intervalo das séries estatísticas utilizou-se mais 

uma vez, da linha de repartição de valores, onde fo 

ram estabelecidas quatro categorias, observando-se as 

diferenças mais significativas da distribuição 

Deve-se observar que a presente relação pode mascarar o 

crescimento absoluto, como no caso de se ter em um deter 

minado ano, uma micro-região com valor insignificante e 

outra com valor elevado; no ano seguinte, a primeira p~ 

de com grande facilidade dobrar a produção, sendo PO!_ 

tanto representada por valor fcrte, o que e mais difí 

cil de acontecer com relação à segunda, que sera trens 

crita por valor mais fraco. 

Pode-se imaginar os resultados de tais valores utilizan 

do-se de qualquer outra variação, como a de forma, atra 

vés de uma porção de símbolos geom~tricos essensialmen-



FIG. 12 EVOLUÇÃO 04 ÁREA CANAVIEIRA EM GOIÁS - POR MICRORREGIÃO 
HOMOGÊNEA 
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um aumento de área plantada de 373,5%. Esses mesmos valores sao 

responsáveis pelos altos Índices de dispersão apontados pelosres 
pectivos desvios. 

Com base nos dados da Produção Agrícola Municipal ( FIBG:), 

reproduziu-se a situação das micro-regiões homogêneas correspon 
dentes. Nos anos subsequentes, quando não persistiram os Índices 

negativos das demais micro-regiões, os aumentos foram insignif! 

cantes ou ainda a média de produção esteve aquém do carater pr~ 

dutivo, com exceção das que receberam destilarias : Planalto Goi 

ano (destilaria de Formosa), Serra do Caiapó (destilaria em Ser 

ranópolis, Jandaia e Acreuna) e Sudeste Goiano (destilaria em 

Ipameri). Enquanto isso, as micro-regiões "privilegiadasº assumi 

ram a liderança na produção canavieira) multiplicando, à partir 

de 1981, o número de destilarias autônomas, conforme situação ob 
servada anteriormente (Figs. 8a, 9). 

Observando-se a evolução 1975/84 das referidas micro- re 

giões, a produção canavieira teve a seguinte situação: Mato Gros 

so Goiano ,36,06%; Vertente Goiana do Paranaíba ~ 22,38%~ Serra 
do Caiapó, 14,4% e Planalto Goiano,12,61%. Conforme resultados 

de dispersão obtidos, pôde-se comprovar a sequência acima, atra 

vês dos respectivos desvios, o que retrata um~ consequência dire 

ta do incremento de destilarias. 

Considerando as representações (Figs. 12 e 13) ref eren 

tes à evolução da área canavieira plantada e~ Goiás (1975/84),o~ 

serva--se uma variação irregular até 1981. A partir de então,cons 

tata-·se um crescimento progressivo com duplicação de área plant~ 

da, como as micro ·-regiões Mato Grosso Goiano, Vertente Goiana do 

Paranaíba e Planalto Goiano (relação 1981/82). Portanto, as re 

giões centro·-meridional e centro-oriental assumem destaque, . vin 

culado à expansão de destilarias. 

Conforme representação correspondente ao crescimento re 
lativo da área plantada (Fig. 14) em Goiás (1975/84), constata 

-se uma certa ausência de correlação com as coleções apresent.a 
das (Figs. 12 e 13), o que i perfeitamente justificado qonside 

rando a situação do ano anterior. Por exemplo, a micro -região M~ 

to Grosso Goiano, responsável por mais de 30% (31,16% em 1984)da 

ârea plantada com cana-de-açúcar em relação ao total do Estado,t~ 

ve um crescimento de 14,1% entre 1983/84, enquanto o Extremo Nor 

te Goiano, com uma área de pouco mais de 3% (3,74% em 1984) em 

relação ao total do Estado, apresentou um crescimento de 478,7 % 

(entre 1983/84). 

Em síntese, obteve-s~ no Estado) um crescimento .dé 
.. 
are a 
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te associativos (con 

forme primeiro enca.!:. 

te desta análise),ou 

de uma variação de 

tamanho, cuja perce.e_ 

ção é antes de tudo 

quantitativa. enqua.!:!. 

to os dado~ conside 

rados correspondem a 

( 19 ENCARTE) 

• L:.D:>/7.402 (f) 

• 9.954/ IL950 

Â 19. 751 /25.989 

- 55.409 
• 204.248/216.422 

( 22 ENCARTE) 

- -I00/0 t 
lD 1/IOO 
~ 101/200 

~ 20l/36o 

OH. Mario Ht9-. 

valores absolutos. Ainda, ao invés de se empregar o pro~ 
' 

so resultante, se optasse por urna distribuição de classes 

aleatórias (ver segundo enca~te riesta análise), ~em obse..!::_ 

var a sequência de uma progressão do branco ao preto abso .. - , . 

luto, constatar-se-ia uma inversão de valores visuais. 

Os valores absolutos correspondentes a área pla~tada (an~ 

a-ano, média e relação entre 1975/84), foram represent~ 

dos utilizando-se a variação de tamanho, em implantação 

pontual, conforme já se considerou (Fig.13), através de 

círculos proporcionais. Para isso. recorreu-se ao emprego 

do ábaco, reforçando assim o sentido quantitativo explic.!_ 

tado por essa variãv~l retiniana: a variação de tamanho 

apresenta as mesmas propriedades da variação de valor.além 

de ser quantitativa. 

Em decorrência da existência de numeras excepcionais na 

séri~ estatística, corno ~produção da micro-região Mato 



FIG. 13 EVOU.x;ÁO DA ÁRf.A CANA VIEIRA EM GOIÁS - POR MICRORREGIÃO HOMOG~NEA 
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plantada com cana-de··açúcar, de 373,5%, entre 1975/84 (de 15.350 
ha. para 72.680 ha.), evidenciando-se um crescimento máximo an\.Bl 

de 81,6% (relação 1982/83), correspondente ao máximo incremento 

do programa agroenergêtico em Goiás. 

Quanto à Evolução da Produção Canavieira, observou- se 

praticamente a mesma distribuição de classes em relação à expa~ 

são da área plantada (Figs. 12 e 13), ou seja, uma certa irreg~ 

laridade até 1981 (representações não incluídas no presente tra 

crescimento balho, por julgar desnecessário), percebendo-se um 

vertiginoso à partir do ano seguinte, caracterizado 

giões centro·-meridional e centro-oriental do Estado . 

portanto, uma forte correlação entre área plantada e 

pelas re 

Percebeu-se 

produção 
canavieira, o que é uma lógica, uma vez que a expansao da área 

implica em aumento da produção, necessária ao sucesso do empreeE 
dimento. 

Deve-se observar ainda, que foram representados os valo 

res relativos a crescimento negativo, normalmente caracterizados 

pela primeira classe da transcrição. Constatando-·se uma tendên 

eia de involução da produção canavieira (1975/84), nas micro-· re 

giões Baixo-Araguaia, Alto Araguaia Goiano e Médio Tocantins ~-Ara 

guaia (inferior a 0%). O crescimento próximo a 200% no referido 

período (considerado baixo em relação ao crescimento geral~ foi 

identificado pelas micro-regiões de Tocantinia de Pedro Afons~ 

Alto Tocantins, Vão do Paranã, Rio Vermelho, Meia Ponte e Verten 

te Goiana do Paranaíba. Deve-se mais uma vez chamar a atenção 

quanto a relação representada, observando-se que enquanto a mi 

cro-região Vertente Goiana do Paranaíba representa 22,38% da pr~ 

dução Estadual (dados de 1984), a micro-região Serra Geral de 

Goiás, de mais forte crescimento relativo (1975/84), corresponde 

a pouco mais de 2% da mesma. Portanto, a análise referente a re 

lação evolutiva deve estar associada ao comportamento oferecido 

pelos valores absolutos, evitando··se assim, o mascaramento da in 

formação. 

Com base nas informações tratadas, pode se chegar a al 

gumas considerações com o incremento da expansão canavieira, so 

bretudo à partir de 1982 (Fig. 13), e a existência de dois cen 

tros de expansao das destilarias, observados anteriormente: Geia 

nésia e Santa Helena de Goiás . Enquanto o primeiro parece ter 

exercido reflexo imediato, sobretudo ~ partir de 1981, .~ segundo 

se caracteriza por um comportamento um pouco tardio, o que de 

certa forma pode ser justificado pelos próprios interesses empr~ 

sariais (Fig. 8b). Além do mais~ a micro···região Mato Grosso Goia 
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Grosso Goiano em relação à R,io Vermelho. por ·· exemplq, 

promoveu-se a interrupção dos.círculos maiores, proc~ 

rando-se evitar o .mascaramento de;. círculos menores. Pr..=. 

curando deixar de proporcionar u~e .:êj~crepância muito 

acentuad~ r:ia. distribuição dos círculos proporcionais,e~ 

1:.a beleceu- se uma escala adequada, que por outro lado 

i~plicou em percepção diferenciativa. principalmente e!!_ 

tr8 valores relativamente homogêneos. Aqfedita-se ain 

da, que o fato de so ter utilizado uma quantidade de 

categorias superior ao limite de legibilidade, tenha 

·contribuído para que as diferenciações nao atingissem · 

os objetivos pretendidos. 

Além do mais, a informação tra.tada, apesar de se refe 

rir õ'l uma área determinada pela micro-região correspo!!_ 

dante, portanto passível exclusivamente de implantação 

zonal. não encontrou na variação de tamanho a mesma 

percepç~o visual que a ofsrecida pela veriaç~o de va 

lar. Este fato é uma decorrênciü de que a variação do 

talllélnho, traduzindo n noção de quantidade, torn~-se vi 

su6lmcnte mais eficaz em implantação pontual e linear. 

se tomparada ~ '\mriaçã6 . de valor. 

Apesar dessas considerações. deve-se observar que a v~ 

riação de tamanho nao foi submetida a tratamento prel.! 

minar de classes, uma vez que teve-se por objetivo. r~ 

presentar o valor absol~to reai. o que não ~ 6Í~recido 
bela vari~ção de valor, fato í~sse que n~o chegou a im 

. , 

plicar na ordonaç~o dos elementos caractorizados~ 

Quanto aos mapa. do síntese. utilizando-se da .. respe~ 
.. . . 

tiva variável · visual , deve-·s~ observar que · obede-
} ;,, . ' ,. ' ' . .. . . 

ceu ª sequencia de circulas proporcionais, procura!!_ 

do evide~ciar as diferenças de .ára plantada nos perío 

dos extremos (1975/84), o que implicou om aum~nto da 

densidade gráfica. apesar de .não ter comprometido ale 

gibilidade (Fig. 13 - final). 
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no se caracteriza pelá maior.densidade populacional e 

de base favorável à implantação de projetos~ 

67 

estrutura 

Outros pontos periféricos, como Alto Paraíso ( Destilaria 
. ' 

Alto Paraíso) e Tocantinópolis (Destilaria Tocantins), se indivi 

dualizam pela ação planejada empresarial,vinculada a terras bara 

tas e mercado consumidor, que pode ser ratificado pelo crescen1e 

número de projetos em análise.ou em carta consulta na Cenal ( Fi& 
8a). 

Através da representação de síntese, em que foi utilizada 

a variação de tamanho, englobando a área plantada e produção can~ 

vieira (Fig. 15) ., constata-se em um primeiro momento, o elevado 

crescimento da produção absoluta (1975/84) na '!.,egião centro- meri 

diofial, incluindo-se ainda,-as micro-regiões Serra Geral de Goiás 
e Extremo Norte Goiano. Numa segunda etapa, estabelece-se o com 
portamente da produção e área ,.canavieira no período de observação 

(1975/84), onde se pode destacar as mi.cro-regiões Serra do Caiapó, 

Mato Grosso Goiano e Planalto Goiano, não só pelo acréscimo evolu 

tivo·dos componentes, como pelo sal.to observado à partir de 1982 
A.relação área-produção (Fig. 15), ofer~ce ainda, subsídios ao en 

tendimento do crescimento agrícola Ca.cpluna da produção ultrapas 
' · , -

sa a dimensão da coluna referente a área plantada), o que pode 

ser observado sobretudo com relação às miçro~regiões Vertente Goi 

ana do Paranaíba, Serra do Caiapó e Mato Grosso Goiano. Deve- se 

observar 5 que o recurso gráfico utilizado reflete o comportamento 

quantitativo. 

Através dos resultados obtidos à partir do fichário ma 
-triz (Fig. 16b), tem-se uma visão regionalizada da area plantada 

(Fig. 16c), caracterizada pelas micro-regiões Mato Grosso Goian~ 

Planalto Goiano, Serra do Caiapó e Vertente Goiana do ParanaÍb~ 

como de maior extensão de área canavieira plantada; micro-regiões 

Médio Tocantins-Araguaia, Alto Tocantins, Vão do Paranã e AltoAra 

guaia Goiano,aparecem como região com tendência de reduç~o da 

área canavieira; as micro-regiões Extremo Norte, Serra Geral de 

Goiás, Chapada cos Veadeiros e Sudeste Goiano, se destacam como 
regiões de tendência de crescimento, enquanto as demais (micro-re 

giões Baixo Araguaia, Tocantinia de Pedro Afonso, Rio Vermelho e 

Meia Ponte), aparecem como área de baixa produção. 

Como se pôde observar, a Usina Santa Helena de Goiás, p~ 
lo próprio processo histórico se justifica como área de interesse 

de estudo, porém, procurou-se ainda, utilizar dos recursos grâfi 
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Fig. 15. A título de complementação, representou-sé os 

referidos componentes. utilizando-'sé de variação de ta 

manha. em implantação linear (Fig. 15). obtendo-se um 

melhor resultado gráfico das informações associadasláraa 

e produção). Deve-se ressaltar que a die:;posição das : co 

lunas proporciona uma melhor percepção ou def,inição das 

diferenças. permitindo a relação de pequenos valores(s~ 

paração angular). o que não foi obtido através dos cír 

culos proporcionais (fig. 13). 

Assim. ao se utilizar qualquer outra variável que nao 

seja quantitativa. ter-se-á uma destruição dgs 
} 

çÕés significativas dos dados. conforme pôde-s_e 

corre la 

obser 
-~, :·, 

var através da representação anteriormente mencionada 

(variação de forma). Não há uma ordem visual estabeleci 

da. uma vez que a variação de forma se caracte_r~za como 

informação convencional. necessitando se_r lida pontua_!. 

mente ("mapas para serem lidos" e não vi.stos ou entendi 

dos espontaneamente). 

Nas representações anteriormente transcritas (Figs. 12 

- a 14)~ apesa~ das considerações feitas com relação as 

duas primeiras. a proporcionalidade dos círculos ou re 

lações de colunas permitem comparações. percebendo- se 

uma ordem de grandeza. obtida de forma espontânea. 
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cos, para õemonstrar a participação da mesma na produção regional, 

Para isso., µtil.izou-se, como universo de tratamento, as micro-r~ 

giões homogêneas Vertente Goiana do Paranaíba e Serra do Caiapó, 

que .juntas representam (1984) 35,37% da área canavieira estadua~ 

onde Sant~ . Helena de Goiás encontra-se inserida, numa posição ce_!! 
tro-oriental, o que ofereceria subsídios ao entendimento da mes . . ~ . . 

ma,como polo de atração da produção regional. Deve-se acrescen 

tar ainda, que o município de Santa .Helena de Goiás · representa 

72,74% da área canavieira da micro-região Vertente Goiana do Pa 

ranaíba, onde se insere, e 9,63% da área total do Estado (cf. da 
dos da Produção Agrícola Municipal, Fund. IBGE, de 1984). 

O resultado foi transcrito na representação que se ·segue 
(Fig. 17), onde se pode :observar o permanente destaque do munici 
pio de Santa Helena de . Goiás, quanto a área plantada com cana-de 

açúcar, no período de 1975 i 1984. 

Fato curioso qu~nto ao referido município refere-se · a 

crescente produção que mantinha até. 1979/80, quando se eviden 

ciou uma queda brusca da área plantada, cujo reflexo foi sentido 

quanto a produção de açúcar e :álcool por parte da usina, momento 
que se constatou a inversão da produção (acréscimo da produção de 

álcool em detrimento a do açúcar). A redução pode ser sentida en 

tre: as representações referentes aos anos de 1979 e 1980 (Tab. 8 

e Fig. 17), onde se reg~stra a passagem da .clásse seis para a 

classe cinco (de 4.508 ha. para 4.000 ha. e de 4.000 para 2.750 

ha. no ano seguinte). Deve-se acrescentar que tais informaçõesfo 

ra obtidas da Produção Agrícola Municipal (Fund.IBGE) e que dife 

rem das oferecidas pelos Termos de Encerramento de Safras do IAA 
(Tab. 10). 

A anomalia em questão nao foi sentida com relação aos d~ 
mais municípios, talves pelo comportamento de baixa produção 

apresentado pelos mesmos até então, porém, deve-se considerar ai!} 

da, a redução na área plantada de Qtirinópolis, à partir de 1976 

(de 500 para 144 ha. e inferior a 1 ha. nos anos subsequentes);a 

queda registrada em Itumbiara, em 1978 (de 1.200 para 750 ha.) 
bem c~mo no município de Rio Verde, à partir de 1980 (Tab. 8). 

Digno entretanto de destaque é o crescimento da área 

canavieira observada à partir de 1982, pri.m,eiro no município de 

Acreúna (de 50 para 1.500 ha.) e no ano segtlinte, Jandaia e Ser 

ranópolis: em 1982, Acreúna passa da classe dois para quatro(Fi~ 

17); em 1983, o mesmo município atinge a classe seis (de 1. 500 p~ 

ra 4.500 ha.), enquanto Jandaia e Serranópolis deixam a classe 

dois e saltam para a class.e cinco (Jandaia, de 30 para 3.630 ha. 
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Fig. 16. Ainda, os dados considerados podem merecer ou 

tra: forma de tratamento, como a. construção de uma ma 

triz ordenável, ou especificamente um f:lchário metriz ·· 

que tem por objetivo, estabelecer a compartimentação 

das diferentes classes, ou ordenação sintetizada da i.!:1_ 

formação, segundo distribuição g~ográfica. Refere-se a 

terceira etapa - tratamento da informação - das funções 

da representação gráfica, que consiste na ordenação e 

redução· da complexidade dos dados, proporcionando de 

forma rápida, a memorização da informação. 

Considerou-se para tal, os valores referentes a area 

canavieira em Goiás (por micro-região homogênea), no 

período de 1975/84, ~ partir de gráficos de distribui 

ção de valores. Cada linha do tablô de dados foi trans 

crita em escala pr6pria no fichário matriz, converten 

do-se assim, os valores absolutos em valores gráfico~ 

~egundo cinco cl~sses de distribuição (Fig. 16a). Por 

tanto, a distribuição procurou demonstrar as micro- r~ 

gi6~s com características corréspondentes, conservando 

a estrutura dos dados. 

O fichário matriz ou matriz ordenável, apos receber as 

informaç6es correspondentes (de estrutura O, #) sofreu 

translocação das colunas em "x", procurando estabelemr 

agrupamentos tipo16gicos e regionais (Fig. 16b]. 

Para efeito de se demonstrar a referida compartiment~ 

çao, segundo distribuição espacial, representou-se os 

valores gráficos tratados (matriz de interpretação)ut.!_ 

lizando-se de uma variação de valor, em implantação z~ 

nal (fig. 16c). conforme justificativas apresentadasa.!:1_ 

teriormente. 

Como resultado observa-se que enquanto a região centr~ 

meridional de Goiás se caracteriza pela maior produção 

canavieira do Estado, ou com tendência de crescimento 

progressivo, a região setentrional é individualizada 

por baixa/insignificante produção, ou ainda por micro 

regiSes com tendência involutiva, com exceção do Extre 

mo Norte. 

A comunicação dos resultados foi feita à partir da di~ 

tribuição de valores, proporcionando a representaçãode 

coleção de mapas cronológicos, que ap6s tratamento ma 

tricial, resultou no mapa de simplificação ou region~ 

.lização em questão. 

Como se pode observar, sao muitas as soluções gráficas 
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TAB. 8 ÁREA PLANTADA COM CANA-DE-AÇÚCAR (ho) i...~AS MICRORREGIÕES 
VERTENTE GOIANA DO PARANAfBA E SERRA lÃ) CAIAPO ( 1975/84 ). 

MUNICÍPIO 1975 1976 1977 1978 1979 198J 1981 1982 1983 1984 

ALDÂNDIA 

BOM JESUS OE GOIÁS 7 193 113 113 

Bl.RITI ALEGRE 10 16 32 30 30 20 10 IO 

CACHOEIRA ALTA 7 

.~ 
CAÇÚ 

GOIATUBA ~ ~ ~ 20 70 

i ITAJÁ 10 50 80 40 45 70 10 10 IO 10 

8 ITARUMÃ 

~ 
ITUMBIARA 700 1!500 1.200 7ro 1.3~ 1.800 1.870 1.400 1.263 l.leC> 

JOVIANIA 

LLJ ~ILÂNDIA 15 20 20 20 18 40 40 240 1.l20 1.l20 t-z 
' LLJ 

t- MORRINHOS 20 20 2:5 2S 216 220 
o:: 
~ PANAMÁ 38 18 30 30 30 30 

~RANAIGUARA 126 

QUIRINÓPOLIS 506 500 144 

SANTA HELENA 2.988 3.200 3.~ 4.000 4.508 4.000 2.750 3.IOO 5.CXX> 7.000 

SÃIJ SIMÃO 30 

TOTAL 4.472 5.315 4.979 4.854 5.975 6040 4.730 4.998 7.762 9.623 

I 

ACREUNA 60 !5!5 60 90 50 1.500 4~ !5.600 

APORÉ 20 50 100 ro 40 30 1:5 1:5 15 15 

~ JANDAIA 10 10 15 15 15 35 35 30 3630 4.SOO 

(§ JATAÍ 180 180 220 180 150 150 200 200 200 200 

8 , 
PALMINOPOLIS 3 15 50 50 !50 60 !50 35 ~ 20 

~ PARAÚNA 20 120 130 160 120 25 25 20 5 15 
ffi 
U) 

RIO VERDE 800 2!50 400 500 500 650 le<> 380 ~ 250 

SERRANÓPOLIS 20 ·50 70 40 30 30 50 !50 2see 5.160 

TOTAL 1.053 6'rn 1.040 1.050 965 1.070 575 2.2~ 11.283 16.090 

funte_ Produção Agrícola Municipal - Fundação IBGE 
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e Serranópolis, de 50 para 2.658 ha.), além de Maurilândia, que 

passa para a classe quatro (de 240 para 1.120 ha.). No ano se 

guinte (1984), Jandaia e Serranópolis atingem a classe seis(4BOO 

e 5.160 ha., respectivamente), enquanto Maurilândia 
com a mesma área plantada. 

permanece 

Deve-se observar, que o elevado acréscimo da área canavi 

ei1"'a cons~atado, sobretudo à partir de 1982 nos municípios con 

side.rados, refere-se a implantação ou fase de implantação de no 

vas destilarias: a destilaria Vale do Verdão, em Maurilândia, e~ 

tra em funcionamento na safra 1982/83; as destilarias Nova União 

· (Jandaia) e Goálcool (Serranópolis),entram em atividade na safra 

1983/8L~ e a destilaria Alcooverde (Acreúna), inicia a produção 
na safra seguinte (1984/85). Pela evolução canavieira sentida e 

implantação das destilarias consideradas, observa-se uma certa 

correspondência cronológica que justifica a ação planejada. Pod~ 

-se concluir ainda, que as destilarias ou usinas, como a de San 

ta Helena de Goiás, apresentam uma produção de cana vinculada e! 

pecificamente ao próprio município. Ao contrário de Itumbiara,que 

sempre manteye uma área canavieira considerável (Fig. 17), visa!! 
do o fornecimento da usina de Centralina, município vizinho, do 

Estado de Minas Gerais, uma vez que nao pOssui destilaria ou usi 

na local. 

Entendendo que tanto por motivos históricos quanto dest~ 

que assumino na produção regional, s~'nta Helena de Goiás se ju! 
tifica como area de individ.uali:iação · p;~ra o desenvolvimento de 

uma análise mais específica quanto aos efeitos decorrentes da ex 

pansao canavieira. 

A maior preocupação advinda desqes resultados, constan 
.''\ ; 

tes dos objetivos gerais, é a de se procurar demonstrar a concen 

tração da produção,além de se fazer algumas análises amostrais 

das implicações nas relações de trabalho ou mesmo no comportame~ 

to agronômico-ambiental. 

Conforme se sabe, as . relações de produção no sistema vi 

gente, fundamenta-se na propriedade privada dos meios de prod~ 

ção e exploração da força de tra·balho, razão pela qual p:ro::urar-s.e 

á, quanto a temática p~opost~, abordar as questões relativas -a 

concentração da produção, cqmo resultado da expansão canavieira, 

e relações de trabalh~. Deve-se acrescentar, que os fatos a se 
rem considerados, apesar de em certos momentos demonstrarem a 

fragilidade de uma justiça social, por outro, normalmente funda 

mentam-se na legalidade apresentada pela superestrutura ( insti 

tuições jurídicas e políticas), que por sua vez reflete a base 
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Fig. 17. Procurando demonstrar a evolução da área de ca 

na plantada nas micro-regiões homogêneas Vertente Gaia 

na do Paranaíba e Serra do Caiapó. optou-se por uma co 

leção de mapas, que confonne justificativas apresenta 

das. proporcionam uma melhor compreensão do processoarl!!_ 

lítico. permitindo a legibilidade necessária ao conjun 

to de informações. ou simplificação da visualização sem 

implicar em problema de densidade gráfica. 

Para tal. estabeleceu-se um número de sete classes. cu 

jo intervalo foi feito com base na linha de distribui 

ção de valores, cuja separação dos grupos homogêneosob~ 

deceu a critérios visuais. 

Para a representação do componente, em questão, utilizo~ 

-se de escala comum, ao contrário do procedimento empr~ 

gado na construção das coleções referentes às Figs. 12 

e 14 ,(escalas próprias). Deve-se observar. que o empr~ 

go de escala comum, no presente caso, favoreceu o acom

panhamento da evolução cronológica da área plantada. in 

clusive oferecendo condições de se perceber a redução 

da pl't.duçiiu Ju 1111.micíµio de Santa Helena de Goiás a Pª!: 

tir de 1980, reassumindo o destaque em 1983, ou entãq, 

de se constatar o acréscimo significativo da area cana 

vieira nos municípios de Acreúna Cà partir de 1982).Jan 

daia, Serranópolis e Maurilãndia Cà partir de 1983).Por 

tanto. pode-se estabelecer uma correlação de proporci.9_ 

nalidade entre os municípios. considerando o conjunta 
'.."! •: 

dos dados (de 1975 a 1984). 

Após definição das classes. utilizou-se da variação de 

valor para a transcrição da informação (gama ordenada 

de valores visuais, do branca ao preto absoluto). em im 

plantação zonal. 

Como se sabe, a variação de valor apresenta máxima efi 

ciência na representação de fenômenos ordenados. de na 

tureza zonal. Por outro lado, deve-se observar. que os 

elementos quantitativos devam ser, a princípio. trans 

critos utilizando-se de variação de tamanho. o que não 

chega a invalidar a presante opção, considerando que os 

mesmos foram expressos pela legenda. e portanto, impO_! 

sível de se representar fenômenos quantitativos através 

da variação de valor, sem recorrer à legenda. 



,.,..:11-Evoluçõo conovieiro (área plantada) nas m1crorregiões vertente goiano do Poronoibo e Serro do Coiopó (no penado de 1975 o 1984) 
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(relações de produção). 

Essa mesma base se constitui em fator determinante da for 

ma de uso dos recursos naturais (solo), ou descaso com os mesmos 

quando se evidencia um processo de degradação resultante da prod~ 

çao. 

A cana-de-açúcar exige, pelo próprio comportamento agr~ 

ecológico, solos de boa qualidade, além de regularidade pluviom~ 

trica ou mesmo uma disposição topográfica favorável, fatores que 

permitem o desenvolvimento de vários tipos de cultives, inclusive 

ao processo de mecanização agrícola, o que muitas vezes tem res 

pendido pela substituição de áreas de cultivos alimentares, pri~ 

cipalmente do arroz, no caso específico de Santa Helena de Goiá~ 

a ser discutido oportunamente. 

Os problemas relacionados à força de trabalho tem se am 

pliado gradativamente nessas áreas, o que tem respondido pela or 

ganização de sindicatos em defesa dos bóias-frias, chegando incl~ 

sive à deflagação de movimentos grevistas, como o registrado em 

maio de 1984. 

Diante disso, acredita-se, que se por um lado o Proál 

cool teve por objetivo resolver parcialmente a questão energétic~ 

por outro serviu para garantir o modelo político, outras vezes i~ 

clusive caindo no descrédito popular, através de fatos como regi~ 

trado em 1984, em que a Cenal aprovou usinas com pareceres contr~ 

rios, ou que tem favorecido o encadeamento de acordos duvidosos. 

Segundo dados oficiais, a intenção do governo é a de fa 

zer produzir 10,5 bilhões de litros de álcool por ano, até 1985, 

devendo gastar para isso, 512 bilhões de cruzeiros, financiando 

100% para o plantio de cana e 90% para a implantação das destila

rias de álcool, com prazo de 12 anos para pagar e 3 anos de carên 

eia. Ocupará 2,5 milhões de hectares de terra para cana, permiti~ 

do a instalação de destilarias que produzam acima de 120 mil li 

tros por dia. Infelizmente, o que se prevê, ou se admite, é o au 

mento da dívida externa em detrimento do próprio capital, uma vez 

que desigualdades, como a de se eliminar o desemprego no norte,não 

acontecem, o que pode ser comprovado através dos recursos, corres 

pendentes a 65% dos projetos aprovados que se destinam à região 

centro-sul. 

O Proâlcool se constitui em instrumento de uma política 
-

anti-reforma agrária para muitos, uma vez que permite a concentra 

çao de terra. Como alternativa energética se constitui em um eng~ 

do, uma vez que enquanto uma tonelada de cana produz 70 litros de 
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álcool, a mesma quantidade de mandioca produziria de 140 a 180 li 

tros. Porém, a mandioca implica em aumento de mão-de-obra,pela ne 

cessidade de ser reformada todo ano, além da eliminação do proces 

so de mecanização. 

Lutzemberger (1980) compara o Proálcool a um poço de p~ 

tróleo, que de tão fundo, exige mais petróleo na bomba de recal 
que,para extrair o Óleo, do que o Óleo que sai do poço. 11 Se eu 

for um sujeito politicamente forte e conseguir subvenção do p~ 

tróleo que eu gasto na bomba, conseguirei Óleo mais barato e ven 

derei o Óleo extraído mais caro ; então esta bomba pode me inteFe~ 

sar. Eu sustento que o Programa do Ãlcool vai ser desta natureza' 
(p. 44). 

Prova desse fato pode ser endossado por Gurgel (1984, ~ 

55): no álcool, segundo informações de que disponho, está custan 

do-nos entre 60 a 70 dólares o barril, se eliminarmos os incenti 

vos (esse preço é o de energia equivalente versus eficiência do 

sistema). Portanto, mais do que o dobro do preço do barril de p~ 

tróleo'! 





3. PRINCIPAIS CONSE0urNCIAS DETERMINADAS PELA EXPANSAO CANAVIEIRA 

A seguir serao abordados os principais reflexos da expa~ 

sao canavieira em Goiás, mais precisamente no individualizado mu 

nicípio de Santa Helena de Goiás. Serão tratados os pontos, obj~ 

to do presente estudo, como o grau de implicação do desenvolvimen 

to da agroindústria canavieira no processo de concentração da pr~ 

dução , nas relações de trabalho, bem como no comportamento ambien 

tal. 

3 . 1. A CONCENTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 

Conforme considerou-se anteriormente, por concentração& 

produção entendeu-se o crescente aumento de área destinada ao 

plantio da cana-de-açúcar, sem contudo relacioná-la , obrigatori~ 

mente, à estrutura fundiária, embora devam ser constatadas alg~ 

mas evidências nesse sentido. 

- -Observando - se as tabelas 9ab, relativas ao numero e area 

dos estabelecimentos agropecuários em Goiás, observa-se que até 

1975, os pequenos estabelecimentos (até 10 ha.) apresentavam um 

gradativo aumento no número, apesar da anomalia evidenciada atra 

vês dos dados de 1950, o que foi acompanhado pela expansão da 

área ocupada . À partir de 1975, os pequenos.estabelecimentos apr~ 

sentaram uma redução significativa, tanto do número quanto da área 

ocupada. 

Quanto aos grandes estabelecimentos (aleatoriamente con 

siderados com mais de 10.000 ha. neste momento), constatou-se uma 

redução do número, até 1960, o que também foi acompanhado pela 

área ocupada. À partir de 1970, tanto o número de estabelecimentos 

como a área ocupada pelos mesmos , apre sentaram um rela.tive aumen 

to, o que leva a entender uma tendência de expansão da grande pr~ 

priedade por incorporação de áreas novas ou mesmo de pequenas pr~ 

priedades. 
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Tab. 9a •. Nfimero .de .Estabelecimentos Agrocuários em Goiás-1920/80 

Grupo de 
Area Total 

(ha) 

Menos de 10 

10 a 100 

100 a 1000 

l.000 a lClOOO 

Mais 10.000 

. 
... Total 

1920 . 

5.187 
31.18% 

7.271 
43.71% 

3.772 
22,68% 

404 
2,43% 

1940 

12.725 
22.80% 

17.586 
31.51% 

20.874 
37,41% 

4.467 
. 8,01% 

150 
0,27% 

1950 

7.592 
11. 91% 

26.322 
41,30% 

25.0Í2 
39,24% 

4.672 
7,33% 

138 
0,22% 

1960 

16.071 
14,48% 

53.505 
48,20% 

36.149 
32,56% 

5.179 
4.67% 

105 
0,09% 

1970 1975 

16.313 19.733 
11,24% 12,85% 

69.591 67.326 
27,96% 43,85% 

52.983 58.519 
36,52% 38,12% 

6.081 7.744 
4,19% . 5,05% 

130 199 
0,09% 0,13% 

1980 

17.427 
11.34% 

66.182 
43.06% 

61.338 
39.91% 

8.529 
5.55% 

219 
0,14% 

16.634 55.908 63.736 111.015 145.115 153.535 153.770 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tab. 9b. Ãrea Ocupada pelos Estabelecimentos Agropecuários em 
Goiá~ : - 1920/80 

rupo de 
rea Total 

(ha) 1920 1940 1950 1960 1970 1975 1980 

nos de 10 49.755 
0,25% 

38.444 
0,16% 

94.886 
0.33% 

98.948 
0,28% 

117.611 
0,27% 

99.789 
0,21% 

0-100 

00-1.000 

is 10.000 

Total 

231.664 
º· 93% . 736.328 1.194.035 2.302.291 3.105.666 3.080.298 3.104.184 

3,76% 4,86% 7,97% 8,68% 7,15% 6,49% 

2.973.417 6.326.387 9.120.250 12.008.648 16.194.427 18.248.502 18.893.707 
11,98% 32,27% 37,02% 41,58% 45,26% 42.31% 39,48% 

12.660.419 9.806.905 11.303.569 12.095.785 13.509.337 17.368.408 19.340.068 
50,99% 50,03% 45,97% 41,89% 37,75% 40,27% 40,41% 

8.962.710 2.684.146 2.931.817 2.375.704 2.874.660 4.312.047 6.415.278 
36,10% 13,69% 11.92% 8,23% 8,03% 10,00% 13,41% 

24.822.210 19.603.521. 24.588,115 28.877.314 35.783.028 43.126.867 47.853.028 
100,00% . 100,00% 100,00% 100,00% 100.00% 100,00% 100,00% 

Tab, 9c. Número de Estabelecimentos e Ãrea-Goiás (1920/80) 

Ano 

1920 

1940 

Menos de 20 ha. 
Estabelecimento Ãrea 

16.100 28,85% 97.336 0,50% 

1950 . :. 12.183 19.12 111.293 0,45 

1960 25:935 23.36 156.959 0,89 

1970 29~!32 20,56 307.071. 0,86 

1975 33;014 21,50 321.340 0,75 

1980 29.458 ~ 19,17 286~8g~ biéd 

Mais de 1.000 ha. 
Estabelecimento Area 

4.17S 25,11% 21.623.129 

4.e11 ·a,2a l2.4s1.os1 
87,09% 

63,72 

4.810 7,55 14.235.386 57,89 

5.284 4,76 14.471.489 50,12 

6.211 4,28 16.383.997 45,78 

7.943 5,18 21.680.455 

8.-748 . :·5,·s9 25.755.346 

50,27 

53-, à2 

Fonte: Censo Agropecuário de Goiás (Fund. IBGE-Números Absolutos). 1983 
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Ao se converter os valores absolutos em relativos, man 

tendo a r~laç_ão .·entre números de estabelecimentos e área ocupada, 
tem-se a corroboração da análise acima, dest~cando-se na repr! 
sentação gráfica (Fig. 18a), o número de estàbelecimentos para 

as pequenas propriedades (o que demonstra a. · elevada proporciona . . . . -
lid_ade dos mesmos em relação a área ocup~d~) e a área ocupada pa 

ra as grandes propriedades. 

Estabelecendo-se comparações . entr.~ pequenos e grandes 

estabelecimentos, obteve-se os resultad<;>s apresentados na tabela 
Se. Deve-se observar, que para os pequenos est:abelecimentos 

' · ' ~- -

lizou-se o limite de 20 ha., visto que ºat(~s~~e tamanho os 

belecimentos são .-predominantemente agrí,q~J.-c:s. ,:e . de trabalho 

uti 

esta 

f ami 

liar". São 11 esses pequenos estabelecim~rrto~ que produzem pratic~ 
mente metade do amendoim, da mandioc~, e do feijão; são eles que 
produzem cerca de um terço do milho, da·:. ba;tata e do arroz; um 
quinto ,da soja" (Martins, 1983, p. 148). _. 

Incorporando-se as classes tratadas (até 20 ha. e mais 

de 1.000 ha.), reforÇa-se a análise anteriormente considerada, 
ou seja, redução do número e conse·quentemente da área dos pequ~ 

nos estabelecimentos à p'artir de 19 7 5 e crescimento contínuo do 

número e ao mesmo tempo da ãrea ocupada dos grandes 
mentos, à partir de · 1950 (Táb -~ 9c). ·, 

estabeleci 

A síntese representá'd.a {Fig. 18b), mais uma vez demons 

tra a tendência de crescim~nto d~ número· e área ocupada dos gra~ 
des estabelecimentos (mais de 1.000 ha.), em detrimento da redu 
çao dos mesmos compo~entes, dos pequenos estabelecimentos (menos 
de 20 ha.). Tal fato não justifica 'contudo, que os pequenos est_a 
belecimentos sejam . responsáveis, excÚ.~sivamente, pelo crescimen 

to dos grandes estabelecimentos. A incorporação de novas áreas 

parece se constituir no argumento principal, · considerando a poli 

tica d~senvolvimentista do governo Médice, com a criação de gra~ 

de~ _ projetos agropecuários. 

Aos grandes projetos agr,opecuârios deve-se acrescentar 

o processo -de moderrd~ação agríc~la. "Ao mesll;lo tempo que vai 
ocorrendo aquele progresso técnic9 na . agricultura, vai-se modifi 

cando também a organi~ação da produ.ção, que diz respeito às rel~ 
çães sociais (e não ~t.ê_cniccas) , de prQduç.ão 0 

( ~raziano Neto, 19 8 2, 

p. 26). Portanto, a expansão mono.cu! tçra e a disseminação de tê~ 
nicas agrícolas, relacionadas a transformação ou desenvolvimento 
de cultives exportáveis, ou mais precisamente, os grandes proj~ 

tos agropecuários excludentes, se constituem em principais indí 

cios das alterações constatadas na estrutura fundiária. 
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Fig. 16. Procurando representar as informações constan 

tes do tablÕ referente à distribuição da posse da ter 

ra em Goiás (Tab. Sabe). recorreu-se a uma composição 

gráfica associando as relações "área-número de estabe 

lecimentos". 

A decisão da presente representação deu-se em função 

da eficácia obtida quando comparada com outras tentati 

vas ~fetuadas. 

Sem produzir qualquer alteração cronológica. utilizou 

-se de valores percentuais. onde a área foi evidencia 

da por uma largura correspondente ao espaço total da 

coluna. no interior da qual procurou-se demonstrar a 

relação do número de estabelecimentos. Assim. obteve 

se uma imagem associada (Fig. 18~ ). que sem maior es 

forço de interpretação. obtem-se um elevado grau de 

comparaçao. sem implicar em densidade gráfica. 

Alám do mais. a representação oferece dois níveis de 

análise: um primeiro. referente às diferentes classes 

da estrutura fundiária. e o outro. quanto ao comport~ 

mente de cada classe no correr do tempo. 

A título de exemplo. constata-se um significado número 

de estabelecimentos para as psquenas propriedades e as 

maiores proporções ocorrem nos estabelecimentos 

10 e 100 ha.l e proporcionalidade insignificante 

to a área dos estabelecimentos. Ao contrário. no 

entre 

qua!!. 

domí 

nio das grandes propriedades observa-se a elevada pr~ 

porcionalidade da área e insignificante representativ.!_ 

dada quanto ao número dos estabelecimentos. 

A representação oferece ainda condições de sa perc~ 

ber uma redução de área das pequenas propriedades à 

partir de 1975. com consequente crescimento da grande. 

fato a ser analisado oportunamente. 

Com base no sistema de referência adotado por ' Martins 

(1983}. utilizou-se o limite de 20 ha. para pequena 

propriedade e mais de 1.000 ha. para grandes estabele 

cimentos. justificados pelas relações de produção. 

Adotando-se o mesmo processo de representação. obteve 

-se a imagem que se següe (Fig. 18bl. cujas discrepân

cias corroboram de forma nítida com o primeiro nível 

de observação tratado anterionnente. 



FIG. 18a 
DISTRIBUIÇÃO DA POSSE DE TERRA EM GOIÁS ( 1920-1980) SEGUNDO A ÁREA E 
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 
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FIG. 18b ~ 
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Como se diz em economia, a terra é adquirida como 11 resé!: 
va de valor", isto porque a valorização real do preço da terra no 

Brasil tem estado acima de quase todas as aplicações do mercadofi 

nanceiro. Assim, do ponto de vista do capital, mesmo os latifun 

dios considerados improdutivos, oferecem rentabilidade garantida 

além de ser um investimento bastante seguro. Ao investir na pr2 

pria terra, os proprietários tornam-se proprietários- capitalis

tas, visto que a taxa de lucro e a renda da terra é paga a ele 
mesmo. 

A própria dinâmica da acumulação do capital provoca a m~ 

dificação das relações de trabalho, a ser analisada oportunamente, 

permanecendo como um constante desafio às forças produtivas, en 

fraquecendo e dificultando o seu desenvolvimento. 

Na agroindústria açucareira ou alcooleira, tem-se obser 
vado, sobretudo no Estado de São Paulo, uma expansão de suas árec:s, 

de forma impressionante, que Gebara (1978) denominou de concentra 

ção por 11 fagocitose", pela semelhança com o processo biológico de 

alimentação de certas bactérias. 

Conforme já se observcu através da evolução canavieira 
em Goiás (Tab. 7), a micro--região Vertente Goiana do Paranaíba,on 

de encontra-se inserido o município de Santa Helena de Goiás, ap~ 

sar de não ter apresentado um Índice de dispersão tão elevado, o 

que pode ser justificado por um aumento mais regular durante o p~ 

ríodo considerado (1975/83), foi uma das que apresentou maior pr~ 

dução média. Vale dizer que Santa Helena se caracteriza como maior 

produtora municipal de cana-·de-açúcar (cf. dados comparativos do 

Censo Agropecuário de Goiás, Tab. 7, e Termo de Encerramento de 

Safra - 198~/85 - do IAA, Tab. 5). 

Conforme também já se considerou anteriormente, a prime! 

ra safra na Usina Santa Helena de Açúcar e Ãlcool, sob a direção 

do grupo atual, deu-se em 1969, portanto , quatro anos após a sua 

transferência. A produção foi de 28.000 sacas de açúcar, uma vez 

que até então, o álcool era considerado sub-produto (mel final em 

pregado na destilação do álcool). Diante disso, dá-se para dedu 

zir que existiam aproximadamente 1.000 ha. de cana Útil plantada 

para a produção exclusiva do açúcar. 

Com a implantação do Proálcool, a Usina de Santa Helen~ 

à partir de 1978, utilizou-se dos incentivos do mesmo e de tecno 

logia de sua subsidiária em Mato Grosso - Usina de Jaciara - apr~ 

sentando projeto para destilação do álcool, modernizando assim 

suas instalações, assumindo destaque Estadual, com a maior capac! 

dade unitária, capaz de produzir 240.000 litros/dia de álcool.Por 



Tab, 10. Produção de Açúcar e Álcool Usina Santa Helena de Goiás (Safras 1973/74 
.. 

1984/85) - a 

Safra Cana Plantada (ha) Cana Esmagada (ton.) Produção Alcool (1000 lit) Açúcar(saca) 
Total Própria Fornecedor Total P/Alcool P/Açúcar Total Hidratado Anidro Total 

1973/74 2.178 2.178 101.430 101.430 145.718 
1974/75 2.640 2.640 144.856 144.856 1.393+ 1.393 209 .910 
1975/76 2.550 2.550 109. 096 109.096 1. 629+ 1.629 163.858 
1976/77 2.500 2.500 113.060 113. 060 1.310+ 1.310 164.380 
1977178 2.154 2.154 169.128 169.128 2.000+ 2.000 268.730 
1978/79 2.650 2.650 183. 340 183.340 2.345+ 2.345 288.400 
1979/80 2.928 2.928 204.807 204.807 2.785+ 2.785 308.550 
1980/81 3.011 3 .011 199.048 199.048 2.795+ 2.795 360.930 
1981/82 2.840 2.810 30 145.872 145.872 2 .110+ 2.110 245.260 
1982/83 3.870 2. 776 1.094 250.592 37.966 212.626 15.383 8.061 7.322 72.830 
1983/84 6,500 4.500 2.000 463.491 382.968 80.523 29.210 18.120 11.090 126.500 
1984/85 8.609 7.109 1.500 602.639 458.902 143.737 37.840 22.500 15.340 260.600 

Total 42.430 37.806 4.624 2.687.359 879.836 1.807.523 98.800 65,048 33.752 2.615.666 

1973/74 5,13% 5,13% 3, 77% 3, 77% 5,57% 
1974/75 6,22 6,22 5,39 5,39 l, 41% 1,41% 8,03 
1975/76 6,01 6, 01 4,06 4,06 1,65 1,65 6,26 
1976/77 5,89 5,89 4,21 4,21 1,33 1,33 6,28 
1977 /78 5,08 5,08 6,29 6,29 2,02 2,02 10,27 
1978/79 6,25 6,25 

, 
6,82 6,82 2,37 2,37 11,03 

1979/80 6,90 6,90 7,62 7,62 2,82 2,82 11, 80 
1980/81 7, 10 7, 10 7,41 7,41 2,83 2,83 13,80 
1981/82 6,69 6,62 0,07% 5,43 5,43 2,14 2,14 9,38 
1982/83 9,12 6,54 2,58 9,32 l, 41% 7,91 15,57 8,16 7,41 2,78 
1983/84 15,32 10, 61 4, 71 17,25 14,25 3,00 29,56 18,34 11,22 4,84 
1984/85 20,29 16,75 3,54 22,43 17,08 5,35 38,30 22, 77 15,53 9,96 

-
Total 100,00 89, 10 10,90 100,00 32,74 67,26 100,00 65,84 34,16 100,00 

Fonte: IAA (Termos de Encerramento de Safras) 
Nota: ( +) Produzido da sobra de mel residual ou melaço (23 kg. mel 7, S litros de álcool) . · 

co 
(J1 
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tanto, atualmente a usina possui uma capacidade de moagem de 

120.000 t/mê~, 9u de 5~soo t/dia, das quais, 1.500 t. é destinada 

ao açúcar, mantendo assim, segundo informações do Diretor Admini~ 

trativo da mesma, a produção tradicional; o restante, 4.000 t. é 
transformada em álcool. A manutenção da produção do açúcar decor 

re da exigência do próprio IAA, uma vez que o controle de preço es 

tabelecido pela política internacional não tem exercido qualquer 
fascínio à classe empresarial.' ·' 

Apesar do governo oferecer condições para a exportação, 
o açúcar produzido é consumido no próprio Estado, que necessita 

3,5 milhões de sacas anuais, se caracterizando assim) como Estado 
importador. 

A produÇão de cana-de-açúca,r sempre esteve vinculada à 
capacidade industrial da usina, a;qua.l tem crescido substancialnen 
te. 

Ao se observ~r a Tab. 10, pode-se constatar que registro~ 

-se um acréscimo signifi:cativó 'da cana plantada para transforma 

ção industrial .:. açucareira ou alcooleira (2.178 ha. na safra 

1973/74 para 6.500 ha. na safra .1983/84 e 8.609 ha. na seguinte 

(Fig. 19, 20a). Do total considerado, 6.500 ha. cortados na safra 

1983/84, 2.000 ha. pertenciam a fornecedores, o que foi reduzido 

na safra seguinte, para 1.500 ha., apesar do aumento da área de 

corte (8.609 ha.). O restante corresponde a cana própria ou de 

acionista (dados superiores aos apresentados pela Produção Agríc~ 

la Municipal, FIBGE). 

Na safra 1984/85, foram moidas 602.639 t. de cana, cor 

respondente a aproximadamente 7.500 ha. plantados (considerando 

uma produção média de 80 t/ha., quando a média brasileira é 50 t/ 

ha.), excetuando-se ainda, a área destinada à reforma de 

ais (aproximadamente 1.000 ha.). 
. 

cana vi 

Conforme dados da Tab. 10, de 1973 ·a 1981, a área planta 

da, que era essencialmente de cana própria, teve insignificantev~ 

riação, apesar do leve crescimento da produção, determinado basi 

camente pelo aumento do rendimento industrial. Até a safra 1981/ 

82, toda cana moida ou esmagada destinava-se à produção ão açúcar, 

uma vez que, como já se observou, o álcool era considerado sub 

produto. Ã partir de então, registrou-se uma verdadeira inversã~ 

determinada sobretudo pelo aumento da área plantada, o que foi 

acentuado com a safra 1983/84, cujos reflexos implicaram inclusi 

ve na redução da produção açucareira (Fig. 20b). Foi a mais baixa 

produção de açúcar ao longo da análise (desde a safra 1973/74), o 
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Fig. 19. Da mesma forma que na situação anterior, ref_! 

rente à condição canavieira em Goiás CFigs.lOabcd, 11), 

procurou-se representar a evolução agrocanavieira em 

Santa Helena de Goiás. 

Conforme justificativas apresentadas. a utilização da 

variação de tamanho, sem destruir a ordem cronológica 

procurando através da conversão percentual homogenizar 

os valores quantitativos. se constitui em importante 

recurS<> da semiologia gráfica. 

Se o objetivo é o de simplificar o nível de observaçã~ 

sem perda das informações essenciais, oferecendo uma 

melhor qualidade de legibilidade, acredita-se que a 

presente representação se constitui em exemplo da cor 

respondência, o que permite, além da distribuição prE_ 

porcional das informações relativas a -cada safra •. ·uma 

perceptível visualização do processo evolutivo. 

A guisa de síntese, pode-se concluir, em rápida inter 

pretação, um. a~p!'essivo crescimento darproClução alcoo 

leira. sobretudo à partir da safra 1982/63, o que e 

acompanhado pela área plantada e uma redução acentuada .·; 

da produção açucareira. 
) .. ' 



FIG. 19 _ • 
· PROOUCAO OE AÇÚCAR: E ALCOOL - USINA SANTA HELENA DE OOIÁS ( SAFRAS 1973/74 a 1984/BS ) 

CANA PLANTADA ( ha) CANA MOIDA (t) PRCD..ç$D ~ ÁLCOOL ( m3) PROOUÇi> 
A~ 

i--~~-.-~~--....-~~-+-~~--.~~~..--~~-t-~--~..-~~....-~~""""'1(aacasl 
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Fig. 20. As representações referentes a cana plantada 

e produção de açúcar e álcool na Usina Santa Helena de 

Goiás. foram transcritas segundo processo tradicional 

(gráficos lineares e barras), procurando através do 

primeiro (Fig. 20a). demonstrar o crescimento da area 

plantada em cana-de-açúcar, e o outro (Fig. 20b). a 

relação individualizada entre a produção açucareira 

e alcooleira. Observa-se. que ao mesmo tempo Cà Pª.!. 

tir da safra 1982/83) que se ultrapassa a média da 

área plantada (correspondente ao período analisado 

safra 1973/74 à 1984/85). para o que se utilizou de 

uma linha de referência, tem-se a individualização do 

"superavit" da produção alcooleira. Na safra em ques

tão (1982/83), constata-se uma brusca redução da pr~ 

dução do açúcar (que fica abaixo da média do períodd. 

com reequilíbrio adquirido à partir de 1984/85. 



FIG.20a 
CANA PLANTADA - USINA SANTA HELENA DE GOIAs 
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que teria implicado em interpelaç.ã? do IAA e respondido pela ten 

ciência de recuper;;tção dos Índices antecedentes, apesar de se evi 

denciai;i, mesmp através da Ú.l tima safra considerada (1984/85), a 
- . , ' . 

pr~oridade COJ1l a produção alcoolei,ra: das 602.639 t. de cana esma 

gada, 458.902 t. foram para , a produção do álcool ) portanto, ap~ 

nas 2 3, 8% mo:j._da para açúcar (Tabs. 5 e 10). 
; . . ; . . . . . ' - . . 

Considerando a capacidade de moagem de 120.000 t/mês, a 

Usina Santa Helena poderia transformar 720.000 t. de cana durante 

a safra, deduzindo-se que a mesma · apresenta atualmente, uma ceio 

sidade de moagem de 120.000 t., ou seja, um período efetivo de 

traba!lho,c de apenas 5 meses, o que deverá ser compensado à partir 

da ·-· ~afra ·, 1985/86. 

Levando-se em consideração a área em descanso) uma vez 
' " 

que adota-se um processo dê rotati~idade de terra) aproximadame~ 

te 11.000 ha. sao atualmente (1984) destinados ao plantio de cana 

no· ·m.unicípio, dos quais, 5.000 ha., são de cana própria ; 5.000 ha. 

arrendados e o restante, 1.000 ha., pertencem a fornecedores. A 
expansão da área de cana tem sido feita principalmente através do 

sistema de arrendamento, umà vez que a aquisição de terras impl.!_ 

ca em investimentos grandes, demonstrando assim) a racionalização 

do processo de produção capitalista. 

A título de . informação, apresentar-se-á algumas conside 
- ; . 

raçoes quanto a condição legal da terra, entre 1975 e 1980, no 

Estado de Goiás e municÍpiC? d.e Santa Helena (Tab. 11) , procurando 

estabelecer um referencial, _ quanto ao aspecto observado anteriormEn 

te. 

A nível de Estado de Goiás, constata-se um pequeno aumen 

to da terra própria (Fig. 21), tanto no que se refere ao número de 

estabelecimentos quanto da área dos mesmos. Ainda, se por um lado 

constata-se uma pequena -redução do número de estabelecimentos ar 

rendados, por outro, a área dos mesmos teve.um aumento de 36,57 i, 
o que caracteriza, de certa forma, a expansão do processo capit~ 

lista no campo, apesar da possibilidade dos referidos arrendatá 

rios serem simples "rendeiros;;, camponeses 

terra, que trabalha a terra com a ;família, 

Oliveira (1982, p. 178). Moreira (1986, p. 

sem terra ou com pouca 

conforme conceituou 

11)', utiliza o termo 

"rendista" para expressar "todas as . formas produtoras de renda pré 

-capitalistas que compõem no seu conjunto a massa camponesa do 

que vimos designando como minifúndio dominial 11
• 

No município de Sant~ Helena de Goiás por sua vez, obse!: 
vou-se uma . redução ta~tÓ no qUe , se. refere . a condição da terra pr§ 
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Fig.21. Considerando os componentes da informação a 

serem representados .e número de estabale.cimentos. áre& 

terra própria. arrendada ou ocupada e distribuiçãogeo 

gráfica da informação: o Estado de Goiás como um todo 

e Santa Helena de Goiás, em particular). entendeu-se 

o emprego do diagrama como alternativa lógica para a 

redaçeo gráfica. 

Dado o volume de componentes e o interesse em se esta 

belercer uma comparação entre a condição legal da ter 

ra entre os anos de 1975 e 1980 e entre o Estado de 

Goiás com Santa Helena. converteu-se os valores abso

lutos em relativos. o que permitiu uma representação 

de colunas com a mesma dimensão. solucionando pareia_!. 

mente a discrepância visual da informação. Caso se op 

tasse pelOs v~lores absolutos. necessário seria a 

distinção esêalar ou emprego de uma escala logarítmi-

ca. 

Portanto. tanto o numero de estabelecimentos quanto a 

área. relativos a condição legal da terr~~ ~oram re 

p1·esentados em escala comum. o que permitiu a compar~ 

ção desejada. 

Assim. pode-se observar que o numero de estabelecimen 

tos/área. ocupados pelos proprietários. sempre foram 

super-iores a ·:70% no Estado de Goiás e um pouco menos 

em Santa Helena Centre 60 a 70%). constatando-se em 

ambos. um leve crescimento entre 1975 e 1980. 

As áreas arrendadas em Goiás. apesar de ocuparem as 

menores proporçoes. foram relativamente mantidas no 

período considerado. situação essa discrepante em re 

lação à Santa Helena. que respqndia por mais de 30 % 

dos estabelecimentos em 1975. çaindo para pouco 

de 10% em 1980. 

mais 

Ainda, enquanto o numero de estabelecimentos relati 

vos à propriedade ocupada (ocupada~ a título gratuitCl 

com ou sem çonsentimento do proprietário. cf. crité 

rio adotado pela Fund.IBGE) tiveram um decréscimo no 

Estado; em Santa Helena cresceu de forma surpreenden

te (1975/80), ganhando o espaçc do período anterior. 

destinado ao arrendamento. 

Com relação a área dos estabelecimentos, pode-se ob 

servar que as proporções não tiveram o mesmo sentid~ 

provavelmente justificado pelo desmembramento de prE_ 

priedades. 
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FIG. 21 
CONDIÇ}() LEGAL DA TERRA NO ESTADO DE GOIÁS E MUNICÍPIO 
DE SANTA HELENA DE GOIÁS ( 1975/1980) 

SC11fa Heleno 

Est. de Goiás 

~PRÓPRIA l;):q ARRENDADA • OCUPADA 

TAB.11 * Á , 
CONDIÇAO LEGAL DA TERRA EM GOi S E MUNICIPIO DE SANTA HELENA 

Goiás Estab. 1975 ºlo Estob. 1980 ºlo 
Própr. 109.660 73,18 118.254 79,37 

Arrend. 12.141 8,10 11.126 7,47 

Ocup. 28.055 18, 72 19. 609 13,16 

Total 149.856 100,00 148.989 100,00 

Goiós Área 1975 ºlo Área 1980 0/o 
Própr. 36 .212.055 85,94 42.091.032 90,58 

Arrend. 587.710 1,39 802.640 1,73 

Ocup. 5. 339.358 12,67 3.574.058 7,69 

Total 42.139. 123 100,00 46. 467. 7'?1J 100,00 

Sta. Hei. Estob. 1975 ºlo Estob. 1980 ºlo 
Própr. 545 66,63 432 68,35 

Arrend . 269 32,88 88 13,92 

Ocup. 4 0,49 112 17,73 

Total 818 100,00 632 100,00 

Sta. Hei. Área 1975 ºlo Área 1980 ºlo 
Própr 92.911 83,93 84.295 87,59 

Arrend. 17.028 15,38 7.607 7, <:1J 

Ocup. 760 0,69 4.338 4,51 

Total 110.699 100,00 96.240 100,00 
FONTE : CENSO AGROPECUÁRIO - Fund. IBGE 

Oes. M!! Helena 
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pria, quanto das arrendadas, o que aparentemente tem demonstrado 

uma relação inversa ao que se desenrola no cultivo da cana-de-açú 

car, o que provavelmente está sendo compensado pela redução signi 

ficativa de tais condições, pela redução de determinados cultivo~ 

que principalmente antes de 1981 encontravam-se em franca expa~ 

são, como o algodão, arroz e o milho. Outrossim, deve-se justifi 

car parcialmente tais resultados, pelo fato de ter-se registrado 

as atividades de arrendamento relacionadas ao plantio da can~ 

principalmente à partir de 1.981. 

Apesar dos dados cpnstantes da Tab. 10 nao apresentarem 
relações entre cana plantada em área própria e arrendada (a cana 

considerada própria não significa a condição legal da terra), o 

que implica de certa forma na presente análise, através de entre 

vistas com o Diretor Administrativo da Usina Santa Helena, pod~ 

!e inferir a evolução das áreas arrendadas pela própria agroindÚ! 

tria (o arrendatário é o próprio proprietário, ou melhor, o acio 
nista). 

Portanto, a concentração da produção em terra própria,às 
vezes ê uma resultante do próprio sistema de produção capitalista, 

que vê a propriedade privada como meio de acúmulo de capital. A 

nacionalização ou a transformação da propriedade privada em pÚbli 

ca, apesar de extremamente proveitosa ao desenvolvimento do capi 

talismo, de acordo com os conceitos marxistas~ evitaria a imobili 

zaçao de capitais na compra e aluguel da terra. Este fato muitas 

vezes encontra duas fortes razões para a adoção de medidas contrá 

rias, segundo Guimarães (1979, p. 153): primeiro porque temem que 

a nabolição da propriedade privada do solo se torne um precedente 

capaz de dar seguimento a outros golpes contra a propriedade em 

geral; segundo, porque, com o desenvolvimento econômico, os capi 

talistas estão por toda a parte se transformando em proprietários 

de terra 11
• 

Conforme já se considerou anteriormente, constata- s~ 

principalmente à partir de 1975, um sensível aumento do número e 

área dos estabelecimentos com dimensões superiores a 1.000 ha.,ou 

seja, de 45,78% da área total em 1970, para 53,82% em 1980 (Tabs. 

9c, 12). No mesmo período observa~-se uma redução de área dos esta 

belecimentos com dimensão inferior a 20 ha., considerados pequ~ 

nos, ou ainda, de 0,86% em 1975, para 0,60% em 1980 (Figs. 22ab). 

O mesmo fato é evidenciado para o município de Santa He 
lena de Goiás, onde os pequenos estabelecimentos correspondiam a 

2,15% dos grupos de áreas totais em 1975, e 1,86% em 1980. Para 

os grupos das grandes propriedades, por sua vez, constatou-se um 



aumento de área dos estabelecimentos: de 17,80\ em 1975, 

21,lf.6% em 1980. 

Tab . . i. 1°2 • Grup6s de Ãrea Total em Goiás e Santa Helena de 
(1975 e 1980). Em porcentagem 

Estado de Goiás . Santa Helena de Goiás 

95 

para 

Goiás 

Ãrea 
(ha) 1975 1980 1975 1980 

Estab. Ãrea Estab. Ãrea Estab. Ãrea Estab. Ãrea 

Menos de 20 21.so o.1s 19.17 o.so 31.34 2.15 27.91 1.86 

20-1.000 73.32 55~94 75.15 41.40 67.02 ao.os 70.15 76.68 

Mais de 1000 5,18 50.27 5,69 53,82 1,64 17,80 1,94 21,46 

Total 100.00 lOO,oo· 100.00•.· . lOO.OO 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fonte: Censo Agropecuário- Fund. IBGE. 

Por carência de informações, torna-se difícil responsab~ 
lizar a expansão da lavoura canavieira pela tendência de aumento 
da grande propriedade, mesmo porque os dados disponíveis ( até 
1980), não correspondem a fase da produção alcooleira. 

Em entrevistas realizadas em 198ti, observou-se que o au 
mento da produção canavieira Fem se dado por incorporação de n~ 

vas áreas e substituição de cul.tivos~ como arroz, soja e algodão, 
seja por arrendamento ou t:dmplesmente por fornecedores, como se 
apresentará adiante. 

Considerando os principais cultivas no município de San 
ta Helena de Goiás, aos quais .se incluiu os de baixa produção, c~ 
mo a mandioca, pelo carater alimentar que apresenta, procurou- se 
estabelecer uma correlação evolutiva, tentando demonstrar a subs -tituição de: determinados produtos, pela cana-de-açúcar. 

A presente análise baseou-se, inicialmente, nos dadosofe 
.. ' 1 t.) " " . 

recidos pela ProduÇão Agrícola Municipal CFIBGE), partindo mais· 
uma vez de 1~7s, ' ~~rco d~ implantação do Proálcool. Com base nos 

~- ., ' . 

valores ap~~sentados na Tab. 13, pode-se observar o seguinte: re 
dução das áreas de plantio de arroz, algodão; milho e mandioca,no 
município de Santa Helena, quando o comportamento do Estado de Gci 
ás é o de relativa estabilidade, com pequenas oscilações nas sa 
fras, como pode ser exemplificado pelo arroz, feijão e milho. O 
algodão por sua vez, apesar da redução da área Estadual plantad~ 

apresenta hoje uma certa tendência de recuperação, o que não se 
observa com relação ao plantio da mandioca. O feijão, no municí 
pio de Santa Helena de Goiás, também apresenta uma tendência de 
crescimento, apesar da insignificante produção, o que também ca 
racteriza o plantio da mandioca (Fig. 23). 

Para efeito de comparação, apresentar-se-á, a seguir, os 



Fig:. ?:? • Considerando os valores referentes ao tablÔ 

de dados em questão CTab. 12). relati..Ío ao grupo de 

área total do Estado de Gpiás e $anta Helena. utili 
• 

zou-se. a título de comparação •. do mesmo processo gr~ 

-fico discutido anteriormente CFi"gs. 16abl, pelo grau 

Je eficiência a nível de visualização·; A composição 

gráfica permi t~ uma relação imediata ein_t_x:-e os compme_!! 

tes transcritos e área e número de estabelecimentos ) • . 
além de responder por comparaçoes entre o Estado e o 

município,em 1975e'1960 (Fig. 22ab). 
. . 

Num segundo tra~arnento proposto,:· as informações foram 
. • -.> .. . .: • 

distr"ibuídas ao longo de uma linha de valores. que 

permitiu o estabelecimento de intervalos de 

classes visuais (Fig~ 2;2b). 

quatro 

Utilizando-se de uma gama ordenada (do branco ao pr~ 

to] pnra as classes em questão, transformou-se os va 

lares numéricos em valores visuais. simplificando mrus 
ainda a resolução gráfica. Em função da distribuição 

de valores em cada classe. as pequenas discrepâncias 

observadas na representação anterior foram eliminada~ 

permitindo uma relação das diferenças significativas. 

Assim sendo. observa-se de imediato. em ambas repr~ 

sentações (Figs. 22ab), que os .~stabelecimentos entre 

20-1.000 ha. predominam tanto.a nível de Estado qua_!! 

to de município. 

Observa-se ainda. sobretudo através do segundo trata 

menta (Fig. 22b). uma perfei.ta i-nversão nas relações 

estabelecimento-área. entre a pequena (menos de 20 hà 

e grande propriedade (mais de .· 1. 000 ha. j . Tal f enôme 

no se acentua a nível de Estado. parecendo ser o au 

menta proporciohal da área dos medias estabelecimentos 

(20 a 1.000 ha. l em Santa Helena. a justificativa rm:fs 

plausível pela redução; de mesma nos grandes estabele 

cimentos daquele município. 



FIG. 22a 
SÍNTESE DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA NO ESTADO DE GOIÁS 
E MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - 1975 / 1980 

Áreo 

Menos de 
20 hectares 

De 20 a 
1.000 ha 

Mais de 
LOCO ha 

GOIÁS 

1975 

STA. HELENA 

1980 1975 1980 

FJG. 22b 
SINTESE DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA NO EST. DE GOIÁS 

.E MUNIC. DE SANTA HELENA DE OOIAS - 197~/1980 

GOIÁS STA . HELENA 

E! 0,60- 5,69 % D 41,40 -58 % 

~ 17,80 - 31,34% • 67,02 - 80,05 % 

FONTE : CENS() AGROPECUÁRIO - FIBGE 

Oes . M~ Helena 

Linha de repartição de valores (utilizada para o estabelecimento 
das classes visuais da FIG. ). 



Tob.:13- Evolução dos principais tipos de cultivas temporários em Goiás e Santa Helena (de 1975 à 1984) 

Cultivos % ~ q>o 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

T 
Goids 60.320 44.208 ~527 54.120 61.292 62.960 71.231 66.580 78.560 93.025 

Santo Helena 33. 194 23.594 30.000 14.400 7.734 12.000 10069 8 .841 11.382 18.180 
Algodão 

39.800 
Ha Goiás 37.700 24.560 73.100 66.000 31.450 38.202 39.546 24.245 46.904 

Santo Heleno 16. 597 11.800 25.000 15.000 4 .834 6 .000 5.594 5.704 4 .906 8.380 

T GciÓs 868.237 1.319.458 620.472 621.120 1.155.080 1.453.406 920.593 1.396.899 1.100.900 1.037.760 

Arroz 
Santo Heleno 4 .500 3.960 1.080 864 2.250 4.500 304 888 1.755 1.100 

Ha 
Goiás 947.942 1.144. 1 28 777.360 752.550 931.110 1.186.728 1.120.436 LI 29. 383 989.584 1.029. 510 

Santo Heleno 4200 3.300 1.500 L600 1.500 ~ººº 253 600 1.076 920 

T Goiás 614.000 754.800 756.000 937.950 1.111.320 . 1.218.325 L335.604 1.785.680 3.498.025 4 .960.090 

Cona-de-a~úcar 
Santo Heleno 126.380 170.500 189.000 240.000 241.660 320.000 220.000 279.000 400000 560.000 

Ha Goiás 15.350 18.870 18.000 18.500 20..580 20.664 21.622 29.220 .53.058 72.690 

Santo Heleno 2.988 3.200 3.500 4.000 4.508 4000 2.750 3.100 5.000 7.000 

T GoioS 112.500 107.248 86.821 78372 72.293 36.622 62.997 93.748 72.327 78.701 

Santo Heleno 4 - - - - - 396 72 217 580 
Feijão 

Goiás 223.000 220.600 212. 150 207.600 199.360 160.547 212.165 230.945 184.438 202. 518 
Ha -

Santo Helena 20 - - - - - 240 
.. 

120 181 470 

T Goiás 487.200 644.800 373.800 3156.040 265.440 301.044 303.598 293.794 319.225 346.040 

Mandioca 
Santo Heleno 3.955 12.000 1.247 L440 640 2.550 4~ 300 450 800 

Ha Goiás 34.800 40.l'.X) 26.700 25.800 18.960 21.020 21235 20.860 22.660 24.060 

Santo Helena 257 600 82 90 40 170 30 20 30 50 

T Goiás 1.228.800 1.274.100 1.553.400 l085.500 1.780.800 1.751.507 1.666.946 1.921 .842 1.722.790 1.719 .918 

Milho 
Santa Heleno 85000 72.000 4.600 37.500 76.500 105.000 52.642 54.600 . 48.600 40.500 

Ha 
GoiÓs 640000 685.000 863000 83~ 840000 803.268 856.844 881.820 789.110 777.021 

Santo Heleno 28.3.33 30000 22.000 25.000 30.000 35.000 21.934 18.200 20.000 13.500 

T 
GoiÓs 73.392 48.722 89.760 100464 282.402 455.794 382.713 560.916 692.897 847.51 o 

Santa Heleno 360 360 1.530 2.880 4.320 8 .100 2.852 2 .610 4.634 4.030 
Soja 

Gotc:s 
Ha 

55600 32.920 68.000 96600 152.650 246.066 289.9l6 317.302 370.508 581.910 

Santa Hei.no 150 200 850 2:400 2.400 4.500 2377 1.740 2.579 2.500 

Fonte: Produçll'o A;ri'colo Municipal , Fund. 1.8.G.E. , 1975 /84" 
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Índices percentuais referentes ao comportamento evolutivo C rela 

lação 1975/84) das áreas plantadas pelos cultives tratados, no Es 

tado de Goiás e município de Santa Helena de Goiás CTab. 14). 

Tab. 14. Comportamento Evolutivo de Alguns Produtos (Ãrea Planta 
da) no Estado de Goiás e Município de Santa Helena (rela 
çao 1975/84) 

Produto Estado de Goiás Santa Helena de Goiás 

Algodão 24.41% -49.51% 

Arroz a.si -78.09 

Feijão -9.18 2.250.00 (+) 

Milho 21.41 -52.35 

Soja 946.60 1.566,66 (+) 

Cana-de-Açúcar 373.55 134.27 

Mandioca -30,86 -80.54 

(+) Produção inicial (1975) insignificante. 

Como se vê, com exceção do feijão e da soja, o primeiro 

justificado pela quase inexistência de produção em 1975 (20 ha) e 

o segundo pela baixa produtividade inicial em Santa Helena (150h~, 
a cana se individualiza pelo crescimento significativo, conside 
rando a tradição histórica (2.988 ha. em 1975). Em consequênciapb 

serva-se, a nível de município, uma redução da área de algodão e 
milho, cultives comerciais, além do arroz (-78,09%) e da mandioca 

(-80,54%), como cultivas de subsistência. Tal fato representa uma 

certa preocupação com relação às hipóteses apresentadas. 

Através dos dados em questão (Tab. 13), pode··se consta 

tar, sobretudo à partir de 1981, que os referidos produtos foram 
submetidos a uma redução significativa, como pode ser observado 
em termos de área municipal, com relação ao arroz (entre 1980/ 8~ 

redução de 91,57% da área - de 3.000 ha. ou 4.500 t. em 1980, cai 
para 600 ha. ou 888 t. em 1982) e a soja (redução de 47,18\). 

Deve-se contudo, manter uma certa áiscriminação com rel~ 
çao aos dados analisados, considerando que no período observado, 

também a cana-de-açúcar manteve uma redução da área plantada(31,25 

%), o que poderia ser justificado por renovação de canaviais, ap~ 
sar de permitirem o entendimento da substituição em questão. Tal 

fato pode ser corroborado através de entrevistas mantidas com os 
fornecedores locais. O Sr. Alexandre Mendonça, na safra 1982/ 83, 

plantou 16 alqueires goiano (77,5 ha.). Na safra seguinte ampliou 
a área para 55 alqueires (266,2 ha.), totalizando 70 alqueires 

(338,8 ha.). Diante disso, deixou de plantar quase tudo: algodão, 

soja e milho, mantendo apenas uma roça de subsistência. O mesmo 
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Fig. 23. Procurando-se representar e informação rela 

tiva à variação da área plantada de diversos produtos 

agrícolas. no período de 1975 a 1964, respectivamente 

para o Estado de Goiás e município de Santa Helena de 

Goiás •. visando a relação entre expansão canavieira e 

prováveis implicações no comportamento de determina 

dos grãos, optou-se por um- sistema de redação gráfica 

tradiq:i,onal (variação de tamanho de colunas), proc~ 

rando-se estabelecer comparação no conjunto dos dados. 

Parà se proporcionar a comparação almejada, entre Es 

tado e município, bem como evolução temporal, opto~ 

-se pela escala aritmética, uma vez que o emprego de i ,-: 

escala logarítmica tentado, implicou em mascaramento 

visual da realidade, valorizando a situação municipal 

em detrimento da estadual. 

Por outro lado, em função das discrepâncias de valo 

res entre os universos considerados, a escala aritmé 

tica não permitiu uma representação com informações 

conjugadas (Estado de município em um mesmo grâficd, 

o que respondeu pela reprodução grafica. em escala am 

pliada, para o caso específico do município (com exce 

ção do cultivo de algodão, pela '. expressividade 

dual que o município apresenta). 

esta 

Deve-se considerar. que das formas de representações 

tentadas, a presente foi a que permitiu melhor grau 

de visualização do fenômeno transcrito. em sua corres 

pendência espacial. 

Percebe-se portanto. irregularidade temporal ·das sa 

fras de algodão e arroz, ·com tendência decrescente no 

último, com relação ao município, e crescimento signi 

ficativo da cana-de,-açúcar, tanto a nível rnunicipi!l 

como estadual, observando-se a redução comentada, re 

gistrada em 1961/62, em Santa Helena de Goiás. 

O comportamento _de estabilidade do milho, a nível es 

tadual. e decréscimo da área plantada, a nível munici 

pal, se consti tu.em em , subsídios de inferência quanto 

a provável substituição de cultivas, ~pesar de se 

acreditar muito mais, sobret4do a nível estadual, em 

incorporação de novas áreas como justificativa da ex 

pensão canavieira •. 
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aconteceu com João Mendonça, que plantava algodão e milho, 
hoje transformada em 40 alqueires (193,6 ha.) de cana. 

Conforme informações do Diretor Administrativo da 

102 .. 
are a 

Usina 

Santa Helena, são poucos os fornecedores de cana> o que tem obri 

gado a própria usina, ou seus acionistas, a plantarem para man 

ter a produção desejada. Segundo o mesmo) o produtor goiano nao 

tem a tradição observada no Estado de São Paulo; não tem a exp~ 

riência necessária e os investimentos exigidos se constituem em 

verdadeiros obstáculos, apesar da garantia de preço estabelecido 

pelo IAA, com reajuste anual •:que acompanha os Índices inflacio 

nários". Além do mais, o Proálcool tem reduzido os investimentos, 

financiando apenas 40% das aplicações. 

O fornecedor Alexandre Mendonça, considera insuficiente 
o financiamento oferecido pelo IAA, não cobrindo nem mesmo os 
gastos com insumos. Além do mais, o cultivo da cana tem custado 

mais que o reajuste de 140% estabelecido pelo IAA, entre 1983 e 

1984. Outro fornecedor, João Mendonça, faz a seguinte relação de 

preço para demonstrar a redução de ganho: em 1983 a cana era ven 

dida a Cr$ 5.978,00/t., quando o açuéar custava Cr$ 4~000,00/ s~ 
ca. Neste ano (198~), ·,â .-'cana está sendo vendida a Cr$ 16.600,00/ 

t., enquanto o açucar custa Cr$ 22.000,00/saca. 

Ainda, os fornecedores se queixam de que além de arcarem 

com todas as despesas, do plantio à colheita, entregando inclusi 

ve a cana na esteira da usina, sofrem uma redução de 5% na bala~ 
ça (raízes e palhas incorporadas à cana cortada, que não corres 

ponde nem à metade do peso deduzido, segundo os mesmos) e mais 
5% para assistência social, independente dos encargos mantidos 

com seus próprios trabalhadores rurais. 

Os fornecedores alegam que continuam plantando cana PºE 
que adquiriram os implementes necessários~ na época dos incenti 
vos do Proálcool, apesa~ de não terem sido beneficiados por que! 
tão de prazo, além do que, a troca de cultura não solucionaria o 

problema, diante da pdítica agrícola estabelecida pelo governo. 
SÓ resta a esperança da expansão de crédito a todos os produt~ 

res e uma adequação do valor básico de custeio ao preço real do 

produto. 

Gurgel (1984), partindo do princípio de que 1 ha. produz 
60 t. de cana e que de cada tonelada se obtêm 50 a 70 litros de 

álcool) admitej em função do crescimento da frota de carros à ál 
cool (450.000 veículos/ano)? que a cada ano se necessitará de 

12,6 milhões de t. de cana adicionais, ou 210.000 ha. Conçluique 
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em dez anos, só a frota acumulada, de 4,5 milhões de veículos,e~ 

taria ocupando 2~1 milhões de hectares. 

Mesmo assim, o empresário Floriano Mendonça Ribeiro, Di 

retor Administrativo da Usina Santa Helena, considera 11meia i!! 

fundada essa alegação de que a cana está tirando a produtividade 

de grãos". Exemplo disso são as usinas paulistas, grandes prod~ 

toras de grãos. Considera o mesmo, que necessário se faz uma ra 

cionalização do uso da terra) admitindo que a cana apresenta em 

média quatro cortes, devendo portanto, no final do ciclo, ser 

substituída, momento que o breve período de repouso (entressafr~ 

poderia ser utilizado para plantio de culturas brancas, visto que 

a colheita da cana ocorre de maio à outubro, podendo aquelas se 

fazerem de novembro à abril, com aproveitamento da mão-de- · obra 

canavieira. Portanto, em torno de 25% da área de cana, submetida 

a repouso, poderia ser perfeitamente aproveitada, o que passaria 

a ocorrer anualmente, desde que se estabelecesse uma planifica 

ção agrícola. 7'De início talves se sinta o impacto da diminuição 

de graos. Depois, tudo volta ao normal". 

A Sopral - Sociedade dos Produtores de Ãlcool - em sua 

publicação de junho de 1984 (ano 3 5 n9 24), além de apresentar 

críticas (feita pelo Presidente da entidade, Cícero Junqueira 

Franco) ao engenheiro Amaral Gurgel pelo ataque ao Proálcool,te~ 

ta demonstrar através do artigo de capa ( 11 Cana e Alimentos: um 

Casamento que pode dar bons frutos"), um verdadeiro aumento na 

produção de cultivas alimentares consorciados à cana . Como exem 

plo, explora as usinas de Santa Elisa, em Sertãozinho e São Mar 

tinho, em PradÓpolis, ambas no Estado de São Paulo. Enquanto a 

primeira tem se destacado na produção de amendoim, soja e milho, 

principalmente, correspondente a 32% do total de área de renova 

ção de cana (11.065 ha.), a outra arrenda parte de suas áreas de 

reforma, promovendo no restante, o cultivo de milho e sorgo, uti 

lizados como ração para 3.000 cabeças de gado de corte (também,a~ 
tigo no jornal "Diário da Manhã~· de Goiânia - ·~o Proâlcool. Que~ 

tões Críticas e Controvérsias - de 18.03.84, em defesa do consór 

cio de cul ti vos com a cana-de ·-·açúcar). 

Sem dúvidar da produção considerada, deve-se observar 

que o plantio é feito em cana -soca e cana-nova, entre linhas que 

apresentam um espaçamento médio de 1,00/1,50 metros ~ o que par~ 

ce impedir o processo de mecanização agrícola. 

Assim sendo, o plantio consorciado à cana nao deve ser 

utilizado como justificativa de redução crescente das áreas de 

cultivas alimentares, mesmo porque apresenta um carater de sub 
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sistência. Portanto, a crítica que se faz refere-·se ao proselit~ 

mo da Sopra!, na tentativa de apresentar uma alternativa capaz 

de compensar a área 11roubada 11 dos grãos, apesar do intento absor 

ver um certo número de mão··de-obra na entressafra da cana. 

Por outro lado, o Índice estabelecido como área útil, de 

corrente do pousio, considerado anteriormente, parece não corre~ 
ponder à realidade local, uma vez que se admite na região, que a 

cana apresenta até sete cortes econômicos. Além do mais, os for 

necedores não estão devidamente estruturados ou experientes para 

adotar tal "racionalização", o que também pode ser caracterizado 

pela própria Usina Santa Helena, que admite uma dispensa de 65' 

tanto da mão-de ·obra agrícola como industrial, no período de en 

tressafra. Isso tudo sem falar da renovação de cana que em deter 
minados lugares tem iniciado logo após o término da safra (novem 
bro). 

··1 

Como expressou o Sr. José Francisco de Barros, Presiden 

te do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Helena: nQua!! 

do a pessoa vê falar que vai fundar uma usina no seu municípi~ 

tem muita gente achando bom ~ vai gerar mão-de-obra; mas se esque 
/ -

ce que por outro lado, vai também acabar o sustento. O arroz, o 

feijão vai desaparecer, porque o povo vai invocar em cana. E a~ 
-como e que fica a carestia?;1

• 

Como se sabe, a concentração de terra discutida, apesar 

de carecer de maiores justificativas para ser responsabilizada 

pela expansão da cana-de-açúcar, se constitui em um processo co~ 

trário à Reforma Agrária, tão sonhada pelos trabalhadores rurais. 

O Art. 19, em seu parágrafo 19 do Estatuto da Terra (Lei 

4.504/64), define o seguinte: ºconsidera-se reforma agrária o 

conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição de 

terra, mediante modificação no regime de sua posse e uso, a fim 

de atender aos princípios de justiça social e ao aumento da pr~ 

dutividade 11
• Esta definição é completada pelo Art. 16, que diz: 

"A reforma agrária visa estabelecer um sistema de relações entre 

o homem, a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover 

a justiça social, o progresso e o bem estar do trabalhador rural 

e o desenvolvimento econômico do país, com a gradual extinção do 

minifúndio e do latifÚndio'1
• Portanto, nao havendo mudança da es 

trutura fundiária, não haverá reforma agrária e consequentement~ 

nem a esperada justiça social. 

Editado no governo Castelo Branco, que nao teve condição 

ou tempo de implementá··lo, o Estatuto da Terra foi suplantado p~ 
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lo AI-9 de Costa e Silva, tendo sido austerizado durante os g~ 

vernos Médice e Geisel (Silva, 1979). 

Nem mesmo a hipótese do Ministério da Indústria e Comer 
cio (1975) aconteceu, de que o Proálcool permitiria a relocação 
de cerca de l.~80.000 famílias sem terra ou com terra insuficien 
te e mais uma vez estâ sendo perdida a oportunidade de .. açoplar 
um programa à tão propalada redistribuição de terra do Estatuto. 

3.2. AS RELAÇÕES DE TRABALHO NA AGROIND0STRIA CANAVIEIRA 

As relações de trabalho nas áreas canavieiras tem sido 
motivo de atenção de vários pesquisadores, uma vez que o · homem 
objeto em questão~ se constitui em instrumento de exploração no 
sistema capitalista, onde a reprodução do capital fundamenta- se 
basicamente na força de trabalho e na propriedade privada dos 
meios de produção. 

Nas áreas canavieiras de Goiás, como nao poderia fugir -a regra, a força de trabalho se constitui em objeto de :;mais- va 
lia", implicando na própria dignidade humana, o que tem respondi 
do pelos exemplos que se seguem. 

No dia 25.10.82, os cortadores de cana da destilaria de 
álcool Pite, localizada no município de Itapuranga, reunidos em 
assembléia da Regional Centro-Sul, Comissão Pastoral da Terra,di 
vulgaram nota de protesto contra a empresa. Reconhecendo viverem 
num regime de verdadeira escravidão, recebem de Cr$ 10,00 a 
Cr$ 12,00 por metro de cana cortada, não tem carteira de traba 
lho assinada e ainda são roubados na medição e no pagamento das 
tarefas executadas. Também denunciam a falta de segurança no tra 
balho, o que já havia resultado

1
, em pouco tempo de atividade da 

destilaria, na morte de dois funcionários e ferimentos em outros. 
"Os caminhões da empresa, sem qualquer proteção lateral, trans 
portam até 70 bÓias-frias, entre homens, mulheres e crianças. As 
instalações da usina foram feitas com ferro velh9· hâ fios de al 
ta tensão expostos e os trabalhadores muitas vezes são obrigados 
a executar serviços para os quais não tem qualificação profissio 
nal:' (nota publicada no jornal 11Diário da Manhã 11

, em 26.10.82). 

As denúncias consideram inclusive a atividade poluidora 
da destilaria, que vem jogando os resíduos industriais no rio Ca 
nastra e nas estradas da região. ºNo rio, o vinhoto contamina as 
águas~ mata os peixes e adoece os animais que bebem a água. Nas 
estradas, o produto infesta o ar com um cheiro insuportável,irri 
ta os olhos e a garganta das pessoas .1 além de provocar outras pe.E_ 
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turbações em todo organismo". 

O documento compromete o prefeito de Itapuranga, Warner 
Carlos Prestes, pela insistência em se implantar a indústria no 

município. 1'Além das desgraças que trazem, essas indústrias ,cri~ 

das sem consultas do povo, significam menos roças, menos comida~ 

mais miséria e mais exploração 11 (Diário da Manhã, 26.10.82). 

Nesse mesmo período, o prefeito de Ceres~ procurou 11 dem~ 

craticamente 11 consultar as bases para discutir a possibilidade de 
implantação de uma destilaria naquele município. Após exposição 
de empresários e representantes de Órgãos governamentais, que d~ 
fendiam a projeto, registrou-se distúrbios contestatórios por 
parte de entidades sindicais, o que provocou o encerramento do 
diálogo e instalação da destilaria, ·à revelia da população. 

No dia 11.11.82, realizou-se encontro em Itapuranga, com 
a presença da Comissão Diocesana dos Direitos Humanos, Assesso 
ria Diocesana, CPT Diocesana, Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Itapuranga e ~epresentantes da Região do Vale do São Patríci~ 

onde foram discutidas as condições de trabalho dos cortadores de 
cana da destilaria Pite (Jornal 11 Diário da Manhã", Goiânia).Mais 
uma vez os problemas acima foram colocados, havendo ampla divul 
gação pública das denúncias apresentadas. Esse fato ocorreu em 
clima de greve dos canavieiros de Itapuranga, que dentre as rei 
vindicações, solicitavam aumento no preço do metro linear corta 
do, o que foi conseguido (de Cr$ 10,00 à Cr$ 15,00 o metro li 
near, passou para Cr$ 25,00 à Cr$ 45,00, dependendo do tipo de 
cana), além do compromisso de obterem melhores condições detran~ 
porte, carteira assinada, o comprovante por metro cortado-dia e 
segurança no trabalho. 

Em entrevista realizada em julho de 1984 no município de 
Santa Helena de Goiás ) obteve-se a reprodução de alguns fatoSAUe 
de certa forma foram parcialmente corrigidos.com a greve de maio. 
O movimento de maio de 1984 foi muito importante, na concepção 
do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa He 
lena: "Hoje o trabalhador sabe de seus direitos e o preço da ca 
nai:. Dois dias de piquete; iniciado com 200 trabalhadores, termi 
nou com mais de 5.000 grevistas, envolvendo além dos trabalhado 
res da lavoura canavieira, também os das áreas de lavoura branc~ 
que não foram beneficiados. 

O objetivo principal do movimento, que ocorreu no mesmo 
período em São Paulo (iniciado em Guariba), foi o da redução das 
sete para cinco linhas no estabelecimento do metro linear, cujo 
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aumento havia ocorrido no início da safra 1984/85, e reajuste de 

preço do metro linear. 

O movimento de maio e seus reflexos podem ser ilustrados 

à partir de artigo publicado no jornal 110 Popular" (Goiânia), de 

13.05.84, onde o Presidente da Associação dos Produtores de Ãl 

cool do Estado de Goiás, se mostrava aberto a discutir as reivi~ 

dicações dos quase 25 mil ~ortadores de cana do Estado, proposta 

pelos Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Santa Helena, Rio 

Verde, Maurilândia, Acreúna, Goianésia, Itapuranga e Jandaia.rne 

se mostrou surpreso com algumas reivindicações e também com a 

ameaça de paralisação, antes mesmo das duas partes se sentarem 

à mesa para discutir os pontos básicos ... n. A falta de consenso 

por parte dos produtores levou a deflagração da greve no dia 14 

de maio, conforme noticiou o mesmo jornal do dia seguinte: ';Mais 

de mil bóias-frias de Santa Helena e de outros municípios como 

Acreúna, Rio Verde e Quirinópolis - a maioria cortadores de cana 

- paralisaram ontem suas atividades em protesto ao não atendimé~ 

to de suas reivindicaçõesrr. Os cortadores pediam aumento · de 

134,4%, ou seja, Cr$ 50,00 para o metro linear da cana mais fra 

ca e Cr$ 300,00 para a cana mais forte. 

No dia 17 de maio a paralisação já atingia quatro mil 

trabalhadores em Goiás, conforme noticiou a Folha de São PauloNo 

dia 18 (jornal "O Popular" de 19.05.84), o Presidente da Associa 

ção dos Produtores de Açúcar e de Álcool do Estado de Goiá~ anu~ 

c1ou a decisão dos empresários do setor, de não assinarem qual 

quer acordo, nsejam quais forem os termos, com os sindicatos de 

trabalhadores rurais que representam os cortadores de cana dos 

municípios de Goianésia, Itapuranga, Rio Verde, Acreúna, Carmo 

do Rio Verde e Tocantinópolis 1' , momento que estes ameaçavam tam 

bém ir ã greve. Deve-se acrescentar que as reivindicações dostr~ 

balhadores da Usina Santa Helena já haviam sido atendidas, con 

forme bases descritas adiante. 

No dia 26 de maio, procurando desviar o eixo das negocia 

çoes pendentes, os usineiros declaravam-se prejudicados pela fa~ 

ta de crédito (não existência de financiamento para os projetos 

agroalcooleiros), conforme foi publicado no jornal 110 Popularn . 

No dia seguinte, o "Estado de São Paulo" publicava matéria com 

o empresário Luiz Lacerda Biagi, que declarava que só o álcool 

anidro estava gerando Cr$ 1 trilhão para o governo, ao mesmo te~ 

po que afirmava ser pouco expressiva a influência dos aumentos 
salariais concedidos aos trabalhadores rurais daquele Estado. 

As dificuldades na obtenção de incentivos financeiros 
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destinados a cumprir seus compromissos com investimentos de funda 

ção das lavouras era ratificado no dia 27 de maio (jornal i:o Pop~ 
lar 11

). No dia 29, o Secretário da Indústria e Comércio de Goiás 

(jornal "O Popular··· > se propunha expor ao ministro, os problemas 

que o setor alcooleiro goiano enfrentava com a falta de crédito 

para tocar os projetos agrícolas. 

No dia 14 de junho, o movimento dos trabalhadores é reati 

vado, com debate da pauta de reivindica9Ões: continuidade de cin 

co linhas e pagamento por metro linear, conforme a seguinte tabe 

la: cana forte ou de 18 meses, caída, Cr$ 300,00 j cana forte ou 

de 18 meses, em pé, Cr$ 270,00 ; cana média ou do 29 corte, caÍd~ 

Cr$ 250,00; cana média ou do 29 corte, em pé) Cr$ 230,00 ; cana r~ 

la ou do 39 corte, caída, Cr$ 200,00 :.. cana rala ou do 39 corte,em 

pé, Cr$ 170, 00 (jornal "O Popular'7 de 13. 06. 84). 

No dia 16 de junho, 350 cortadores de cana estavam em 
greve no município de Acreúna (jornal •:o Populart: de 17. 06. 84) e 

no dia 18, 3.500 bóias-frias paralisavam duas usinas (destilarias 

Nova União e Ãlcool Verde), conforme o mesmo jornal~ em matéria de 

19.06.84. No dia 2o, o :1Diário da Manhã " relatava a revolta dos 

canaviei.ros, que se estendia a sete municípios ~ i:o impasse entre 

canavieiros e destiladores de álcool - que já provocou a paralis~ 

ção dos trabalhadores em Santa Helena, no mês passado - se agra'°u 

ontem em mais sete municípios produtores de cana. A situação é 

tensa em Acreúna, onde os quase quatro mil cortadores de cana em 

greve tem sob controle todas as entradas e saídas da cidadei: (jo! 

nal no Popular 11 de 21. 06. 84). 

No dia 22 de junho rbÓias-frias conseguem aumento e param 

greve" (jornal :~o ~opular" de 23.06.84). ::Após sete dias de greve, 

os quase 4.500 cortadores de cana de Acreúna, Indiara e Jandaia 

retornaram ontem ao trabalho, com a realização do acordo com as 

destilarias Nova União e Álcool Verde e fornecedores de cana, que 

lhes assegurará aumento de mais de 60% no preço do metro de cana 

cortada - superior ao dos bóias-frias de Santa Helena, até então 

considerado o mais alto do Estado - além de outras conquistasn. 

No dia 11 de julho, "cortadores de cana da Usina Nova Uni 

ao, que envolve trabalhadores dos municípios de Jandaia, Indiara 

e Edéia 11 ameaçavam paralisar as atividades em protesto a demissão 

de 300 canavieiros que participaram do movimento grevista de ju 
nho" (Diário da Manhã, de 12.07.84). 110 governador !ris Rezende 

propõe intermediar o impasse entre cortadores de cana de Jandai~ 

Indiara, . Edéia e Acreúna e os representantes das destilarias No 

va União, Ãlcool Verde e Vale do Verdão, pelas irregularidades 
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constatadas - os usineiros nao quizeram assinar o acordo realiza 
do na madrugada do dia 21 de junho e a Destilaria Nova União está 
inclusive demitindo irregularmente bÔias-frias que participaram 
da greve" (jornal "O Popularr~ de 12.07.81.J). 

O sindicato teve uma participação significativa no proce~ 
so de conscientização do trabalhador e organização do movimento, 
que dada as repercussões, sobretudo econômicas e decorrentes de 
possíveis ameaças de queimada dos canaviais, apressaram os acon:los 
entre patrões e empregados. 

Em Santa Helena de Goiás, segundo o Presidente do Sindic! 
to dos Trabalhadores Rurais, o movimento foi legitimado pela so 
ciedade, devendo observar que a participação da igreja, através 
de seu representante local, o bispo D. Miguel Pedro Mundo~ 11 foi 
péssima 11

• O bispo "ficou meio preocupado com o lado patronal.Pre~ 
cupou com o trabalhador por fogo em cana, invadir supermercado,en 
quanto não preocupou com a fome do trabalhador". 

Atualmente (julho de 1981.J) os trabalhadores recebem pela 
nconvenção táci ta'i (palavras do Diretor Administrativo da Usina 
Santa Helena, que ainda não assinou o acordo, mas paga nas condi 
ções estabelecidas) que é a seguinte (preço por metro linear de 5 
linhas*): cana de 18 meses, deitada, Cr$ 160,00; cana de 18 mese~ 
em pé, Cr$ YIJO,OOj cana de segundo corte, caída, Cr$ 130,00; cana 
de segundo corte, em pé ou cana do ano, Cr$ 100,00; cana de tercei 
ro corte em diante, Cr$ 70,00; e cana fraca, Cr$ 45,00. 

Apesar do estabelecimento da tabela, certos trabalhadores 
entrevistados, como João Belizar Filho, de 44 anos, e José Fernan 
do Mello, 32 anos, acham que a cana que estavam cortando deveria 
valer ·no mínimo Cr$ 100,00 o metro e não Cr$ 70,00 como a usina 
estava pagando. Deve-se observar que a cana em questão era de 
quarto corte, em pé, porém,diante das condições de solo e clima 
locais, se apresenta relativamente forte. 

Apesar do Sindicato dos Trabalhadores Rurais ter consegui 
do o direito de fiscalizar as condições de trabalho, preço da ca 
na cno próprio Floriano - Diretor Administrativo da Usina Santa 
Helena - disse que quer o Sindicato junto da cana 1

: : palavras do 
Presidente do Sindicato, José Francisco de Barros), este justif! 
ca qão ter recebido reclamações, apesar de manter sindicalistas 
trabalhando no corte da mesma. 

C*l O eito corresponde a cinco linhas, tendo em média 6 metros de largura. CD!!, 

siderando um espaçamento de 1,30 à 1,50 metros por linha. tanto para cana 

planta quanto para cana-soca. 
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O movimento de maio melhorou o salário do trabalhador,mas 

"só tem uma coisa que melhora a vida do trabalhador: é a terra pa 

ra o trabalhador. O dia em que ele estiver na terra plantando e 

colhendo o sustento dele, aí eu acho que existe uma melhora 11 
( do 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Helena 
de Goiás). 

Quanto à questão salarial, o Diretor Administrativo da 

Usina Santa Helena oferece os seguintes valores: o pessoal da in 

dÚstria (mão-de-obra não especializada)~ recebe em média Cr$ 

125.000,00, além de hora-extra, 139 salário e férias proporei~ 

nais, o que atinge aproximadamente, dois salários mínimos mensai~ 

O pessoal agrícola recebe por produção e t?nenhum deles tira menos 

que dois salários mínimos 11 (média acima de Cr$ 7.000,00/dia, até 

Cr$ 30.000,00/dia - os ~super-capazes'1 ). 

Através de entrevistas obtidas no local, um apontador g~ 

nha em média Cr$ 150.000,00 por mês, mais três horas-extras/ di~ 

no período de safra (Cr$ 720,00 a hora-extra). Um fiscal, como 

José Severo da Silva e Sebastião Bento, recebe Cr$ 175.000,00, ma 

is hora-extra (conforme contra-cheque do primeiro: 81 horas- ex 

tras no mês, à Cr$ 875,00, perfazendo um total bru'o de Cr$ 
245.875,00). Deve-se observar que os fiscais não são vistos com 

bons olhos por certos trabalhadores braçais, por acreditarem em 

protecionismo na distribuição dos eitos, além de terem uma função 

que se assemelha a do capataz. O trabalhador Manoel Rosano da Sil 

va, 18 anos, desabafa (com relação à posição dos fiscais em defe 

sa da usina): "Claro que não sofre tanto, porque nóis é que vem 

em cima do caminhão, curtindo frio de lá prá cá, até chegá aqu~ 

e quando chega aqui cedinho, vai abraçá com o melado, o carvao e 

o mel da cana fria, que dá dor na mão, congelando 11
• 

Os fiscais nao participaram do movimento grevista de maia. 

Foram entrevistadas mulheres, crian~as e homens no corte 
de cana. Normalmente as mulheres cortam bem menos que os homen.s 

recebendo em média Cr$ 100.000,00 mensais. Levantam por volta de 
quatro horas para prepararem a comida para a famí~ia. 

Os homens, como Manoel Rosano da Silva e João Belizar Fi 

lho, alegam que "tem que trabalhar muito para cortar 200-300 me 

tros de cana 11
• No dia da entrevista, o primeiro havia cortado 120 

metros, alegando que poderia atingir 250 metros se tivesse cana 
Deve-se observar que a usina queima a quantidade de talhão que 

tem capacidade para moer, uma vez que a cana, depois de cortad~ 

nao pode permanecer por mais de 48 horas sem ser processada. 



111 

A falta de cana para corte é ainda uma contingência decor 

rente do número de trabalhadores, o que tem provocado o encerra 

mento da jornada entre 10,00 e 14,00 horas, além de certos dias 

não possuir cana quimada por excesso para moagem, o que segundo 

alguns trabalhadores, implica no domingo remunerado, apesar do Di 

reter Administrativo da Usina Santa Helena informar que nestas 

condições, a mesma recompensa o trabalhador. 

A jornada de trabalho do volante é acrescido o tempo ga~ 

to no transporte, da cidade para a lavoura, que apesar da pequena 

distância, obriga os mesmos a levantarem por volta das cinco ho 

ras, iniciando o trabalho às sete, quando são distribuídos os ei 

tos. O "medidor:1 da empresa é quem estabelece a quantidade métri 

ca cortada, utilizando-se de uma corda de 22 metros : não existem 

dúvidas por parte dos trabalhadores, com exceção de algumas denú~ 

cias quanto ao cadastramento da produção (cana de um determinado 

cortador lançada na 11placa 11 de outro). 

Os homens recebem em média Cr$ 200.000,00 mensais, no p~ 

rÍodo de safra. Conforme João Belizar Filho, que sustenta a fa 

mÍlia - tem cinco filhos, um dos quais, de 11 anos, ajuda no cor 

te da cana - gasta em média de Cr$ 30.000,00 a Cr$ 50.000,00 por 
semana, basicamente em alimentação. ncarne nao se come•i. No cal 

deirão tem arroz) feijão e rapadura. 

-Manoel Rosano da Silva, apesar de seus 18 anos, nao e re 

gistrado, trabalhando na 11placaº do pai (entrou depois do prazo 

de i:ficharn). Além do pai, tem um irmão que trabalha no corte de 

cana, cuja renda familiar mensal não ultrapassa os Cr$ 500.000,00. 

Dois menores entrevistados, Luiz Pereira dos Santos, 14 

anos e José Antonio da Silva, 15 anos, chegam a fazer 200 metros 

/dia quando existe cana para corte. O segundo tem carteira profi~ 

sional assinada, recebendo a mesma importância que adulto, pelo 
metro linear cortado. 

Os cortadores de cana normalmente moram na Vila Garcia 

Vila Brasil ou Vila Petrolina, localizadas no extremo limbo de 

Santa Helena deGoiás, em casebres de pau-á-pique, na maioria das 

vezes revestidas de plástico, lata e papelão, sem qualquer servi 

ço de saneamento basice, sem pavimentação, com exceção de energia 

elétrica em muitas delas. 

Os motoristas, responsáveis pelo transporte dos trabalha 

dores rurais, como Divino Antonio Sobrinho e Levi da Silva, sao 

verbalmente contratados pela usina, de quem recebem quinzenalmeg 

te um salário bruto de Cr$ 500.000,00 no período de safra, de on 
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de sao deduzidas as despesas . com combustível, peças e outros ser 

viços indispensáveis. Na entressafra, normalmente trabalham para 

outras empresas, como a Maeda, no transporte de catadores de alg~ 
dão, admitindo que na usina é uma mãe do povo de Santa Helena!!. 

O operador de máquina Manoel Lucas Sobrinho, trabalhador 

do setor industrial, declarou um ganho de aproximadamente Cr$ 

170.000,00 a Cr$ 180.000,00, com horas-extras (4 horas-extras/dia 

no período de safra), com direito a férias e 139 salário, propo! 
cionais. 

Conforme já se considerou, na maioria das vezes os me no 

res. tral;>alham na 11 placa 11 do pai, o que exime a usina de qualquer 

responsabilidade assistencial, pois não são registrados, o que 
contraria o pronunciamentp do ·Diretor Administrativo da empresa 
que afirma todos serem devidamente contratados pela Constituição 
das Leis do Trabalho. Por outro lado, os apontadores e fiscai~ 

sem .distinção, são registrados e normalmente trabalham o ano todo 
na usina, com direito a férias e 139 salário. Os demais trabalha 

dores braçais desconhecem, na maioria das vezes, os direitos tra 

balhistas, muitos dos quais estão 1bâ pouco · tempo na usina. 

Em síntese, nem todos os védantes anregimentados são efe 

tiva.mente·' registrados. A Lei 5. 889/73 estabelece salário mínimo 
par.a os trabalhadores ?'tirais àcima dê 16 anos e m~tade do mesmo 

para aquelêS entre ;12 e 16 anos; repouso semanal remunerado, fé 
rias de 30 dias após 1 ano de trabalho, além de 139 salário ou 

abono de natal. A mesma lei estabelece 8 horas de trabalho diári~ 
totalizando 48 horas semanais, horas-extra, carteira de trabalho 

assinada e estabilidade de emprego após 10 anos. 

Ao se observar o comportamento do pessoal ocupado nos e~ 

tabelecimentos agrícolas . com base em informações estatísticasCI'ah 
15), constata-se de imediato, um aumento significativo dos empr~ 

gos permanentes, tanto a nível Estadual como .. municipal. 

Deve-se chamar a atenção ainda, para a expressiva redução 

do número absoluto de trabalhadores familiares· em Sa~ta Helena,e~ 
tre 1975 e 1980 (Tab. 15), o que de certa forma é mascarado pelo 
percentual representado (Fig. 24). 

temp~ Apesar do relativo aumento do número de empregados 
rârios em Goiás, o mesmo fato não é observado através de 

ticas oficiais em Santa Helena de Goiás, onde a redução 

esta tis 

registr~ 

da foi significativa (Fig. 24). 

A princípio parece existir uma verdadeira inversão do 

comportamento nestas duas categorias consideradas, principalmente 
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Fig. 24. Os valores referentes ao tablÔ em questão 

(Tab. 15). foram .inicialmente convertidos em porcent~ 

gem. objetivando uma representação que proporcionasse 

uma visualização comparativa do conjunto ordenável. 

Da mesma forma que em procedimentos anteriores. opto~ 

-se por uma variação de tamanho (colunas), que além 

de ordenada, é essencialmente quantitativa. Assim. p~ 

de-se. sem problema de separação retiniana, represe~ 

tar as condições do pessoal ocupado, por sexo. refe 

rente ao total do Estado de Goiás e município de San 

ta Helena. no período de 1975 e 1980. 

O resultado obtido permite uma estreita : • t:omperação 

entre os componentes considerados, com a representat! 

vidade da mão-de-obra familiar em relação ao Estado e 

do empregado temporário com relação ao município. Tal 

fato. sem qualquer tratamento matricial, permitiu a 

diagonalização da informação, mostrando dois conjuntos 

distintos. 

Percebe-se em todas as situações, a menor participa 

ção da mão-de-obra feminina, sobretudo na condição de 

empregado temporário. 

Digno de se observar é a redução proporcional do em 

pregado temporário no município de Santa Helena de 

Goiás, momento que a expansão agrícola, sobretudo ca 

naviêira, assume importância regional. 



TAB. l!5 

FIG.24 
PESSOAL OCUPADO NOS ESTABELECIMENTOS POR CATEGOOIA E SEXO 
GOIÃS • SANm HELENA , 1975/ 1980. 

Familiar 

EmJregodo 
permanente 

Empregado 
temporóri> 

Parceiro 

Outra 
Condiçõo 

Goiás Santa Helena 

1975 1980 

Masc. Fem. Masc. Fem. 

PESSOAL OCUPADO, DISTRIBUIÇÃO FOR CATE~IA E SEXO, E PESSOAL OCUPADO NOS ESTABELECIMENlOS . 

Estado de Goiás Santa Helena 
CATEGORIA SEXO 

1975 % 1980 % 1975 % 1980 

M 306.112 44,49 300.235 42,10 1.294 17,22 1.084 
Famillar 

F 158.479 23,03 143.069 19,67 793 10,55 466 

Empregado 
M . 56.342 8,19 94.314 12,97 545 7,25 998 

permanente F 14.785 2,15 34.686 4,77 123 1,64 450 

Empregado 
M 104.834 15,24 118.007 16,22 4.098 54,52 1.992 

temporõrio 
F 3.402 0,49 5.397 0,74 494 6,57 438 

M 29.481 4,28 16.321 
Parceiro 

2,24 - - 9 

F 5.271 0,77 4.996 0,69 - - 4 

Outra M 7.l41 1,04 2.651 0 ,36 169 2,25 1 
Condicao 

F 2.176 0,32 1.713 0,24 - 1 -
lOTAL 510. 1~7 100,00 589.948 100,00 2.438 OJIXJ 2.448 

~ 1 CENSO AGROPECUÁRIO - FUNOAÇ1o IBGE 

o/o 

19,91 

8,56 

18,33 

8,27 

36,60 

e.o~ 

0,17 

0,07 

0,02 

0.02 

IOO,OO 
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ao direcionar as análises para o caso específico do município de 

Santa Helena de Goiás, onde registrou-se um crescimento de 265,8% 

no número de empregados permanentes, no período de 1975 a 1980, e 

uma redução de 11,34% no de empregados temporários. Portanto,quan 

do se intensifica a produção de cultivos que favorecem o processo 

da mecanização agrícola, como ê o caso da soja e do arroz (Tab.13), 

além da expansão de cultives que respondem pelo elevado nível de 

desemprego na entressafra, como a cana-de-açúcar e o algodão,tais 

valores parecem mascarar a realidade. Deve-se observar que a Fund 

IBGE conta como trabalhadores temporários aqueles que são empreg~ 

dos diretamente pelo agricultor, e não quando contratados pelos 

empreiteiros, comumente evidenciado na área. Tal fato pode ser 

corroborado pela redução do número de trabalhadores familiares em 
Santa Helena, entre 1975 e 1980 (Tab. 15). 

Exemplo desse fato pode ser sentido com relação à própria 

Usina Santa Helena, conforme declarações do Diretor Administrati 

vo, Floriano Mendonça Ribeiro: no período de safra o setor agríc~ 

la absorve em média 2.000 trabalhadores, enquanto o industria~ 

aproximadamente 450. Na entressafra, o primeiro cai para 700 e o 
outro para 200, o que perfaz um Índice de desemprego em torno de 

65%. "Os da entressafra correspondem à mão-de-obra especializada e 

aqueles que se dedicam às atividades agrícolas indispensáveis 11 c~ 

mo a capina e eleração da palha, que segundo informações dos tra 

balhadores, não ganha na mesma proporção do corte da cana. Assim, 

quase que apenas a situação quantitativa da usina responde pelos 

valor•es constantes do Censo Agropecuário de 1980, o que comprova 

a justificativa apresentada anteriormente. 

Alêm da provável falta de informação, o que pode ser ju~ 

tificado pela transferência de mão-de-obra para áreas de cultives 

com safras ocorridas em períodos distintos, como a cana-de-açúcar 

e algodão, existe ainda a possibilidade do processo migratório se 

constituir em variável antecedente. Como tem-se observado através 

de entrevistas, existe um trânsito constante de trabalhadores in 

ter-municipais, caracterizando assim um comportamento flutuante 

do bÓiá-fria, o que normalmente é agravado pelo êxodo rural. 

Na maioria das vezes, o contrato de trabalho abrange o 

período da safra, de aproximadamente seis meses, se constituindo 

em uma forma de "obrigar" os volantes a trabalharem todos os dias 

durante a safra, oferecendo garantia de mão-de-obra ao propriet~ 

rio. Aqueles que são mantidos o ano todo, se constituem em gara~ 

tia de fornecimento de mão-de-obra para a safra seguinte. 

Os trabalhadores dispensados na entressafra cana vieira 
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procuram outras atividades, principalmente em lavoura de grao~ 

Conforme declaração do trabalhador Manoel Rosano da Silva, 1;a ge!! 

te tem que guardar um pouco para manter o período de desemprego. 

Quando não tem corte de cana,tem que caçar um dia de serviço no 

fazendeiro, enfrentando o que vier. Se ficar parado é piorr•. 

A cultura da cana-de-açúcar apresenta uma mecanizaçãoco~ 

siderável, principalmente no preparo do solo , plantio e tratos cu! 

turais, enquanto o corte da mesma se faz quase que totalmente ma 

nual. Diante disso, pode- se observar dois períodos distintos na 

utilização da mão-de-obra não qualificada na cultura da cana, o 

que Souza (1980) denominou de "paradoxo da abundância comes:assez!~ 

Isto é, falta de mão-de-obra em quantidade suficiente para aten 

der o excesso de demanda gerado durante a safra, apesar da exis 

tência de excedente da força de trabalho na região, durante o ano 

todo. A medida que a cultura de cana se expande 1 o paradoxo da es 

cassez com excedente tende a se acentuar. 

Na realidade observa-se um excedente de mão-de-obra pela 

própria expansão da cultura canavieira, a qual reduz a área pla~ 

tada, principalmente de grãos, que utilizam mão-de-obra volante 

no período de entressafra da cana. 

Essa sazonalidade de emprego de mão-de-obra volante na 

cana, implica diretamente no nível salarial do trabalhador,devido 

principalmente ao excedente de mão-de-obra na entressafra, que re 

dunda em curto período de trabalho do volante, caracterizado pela 

intermitência. 

Além desses, outros problemas como a falta ao serviço em 

determinados dias, faz com que os trabalhadores fiquem sem rec~ . 

berem o domingo remunerado, além de perderem o direito de férias 

(Hnão tem férias porque a gente faia''; palavras do cortador Antô 

nio Cabral de Souza). 

O Sindicato antecipa que as nbaixas 11 são homologadas p~ 

lo mesmo, que possui inclusive assistência jurídica permanente. O 

Sr. Jpsé Francisco de Barros ressalta que a usina, antes da cria 

ção do Sindicato, há três anos, não pagava nenhum direito traba 

lhista, o que pôde ser comprovado pela situação do cortador João 
Belizar Filho, que trabalha h~ 8 anos na usina, sendo ·~egistrado 

há apenas 2 anos. 

O Sindicato ignora a existência de trabalhadores sem re 

gistro, acreditando que tal fato talves se dê em decorrência do 

próprio 17medo" do bóia-fria perder aquele emprego 1 porque tem sem 
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pre outro para entrar em seu lugar . A formalização do contrato de 
trabalho no período da safra, assegura ao volante uma maior gara~ 

tia de emprego e acesso aos direitos previdenciários e trabalhis 

tas, além do aumento da remuneração média do mesmo. A simples fo~ 

malização do contrato não oferece contudo, segurança de renda)uma 

vez que recebe de acordo com a produção. 

Segundo denúncias do Presidente do Sindicato dos Traba 
lhadores Rurais de Santa Helena de Goiás, a Usina tenta desviar 

o trabalhador do Funrural para hospital particular, o que é des 

contado em folha de pagamento. nTão colocando trabalhador urbano 

para ser atendido pelo Funrural i :. O trabalhador rural também é ex 

plorado duplamente quando solicita o nvale-preto n , que é uma auto 

rização dada pela Usina, de montante estabelecido, para adquirir 

mercadoria em armazém 11marcadoª, pagando mais caro pela mesma. 

Quando querem reverter o ::vale-preto 11 em dinheiro, o dono do arm~ 

zém deduz 20% de seu valor, alegando a desvalorização do dinheiro 

na espera do reembolso pela Usina. O Presidente do Sindicato, nes 

se caso, culpa o próprio trabalhador: "ele não devia pegar o '' v~ 
le-preto 11

• Devia pegar o adiantamento quinzenal e o pagamento 
mensal". 

Outra denúncia feita pelo Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais é que aproximadamente 250 bóias-frias, prov~ 

nientes da cidade vizinha de Acreúna, trabalharam dois meses na 

Usina Santa Helena, onde chegaram a entregar carteira profissio 

nal para registro, as quais foram devolvidas sem que o mesmo fos 

se feito. O representante do Ministério do Trabalho passou pela 

Usina naquele período "e disse que estava tudo em dia. O Ministé 

rio deve estar fiscalizando apenas o escritório 11
• O Sindicato ,qu~~ 

to a esse fato, afirma que vai cobrar os direitos dos trabalhado 

res de Acreúna, e "o Ministério do Trabalho deverá responder por 

isso". Deve-sP. ressaltar que o Sindicato ad~ite ausência de regi~ 

tro apenas quando se trata de aposentados, que tem necessidade de 

continuar trabalhando para suplementar a pensao. 

Segundo informações chegadas ao Sindicato, o bispo local, 

D. Miguel Pedro Mundo, teria sido o responsável pela dispensa dos 

trabalhadores de Acreúna, para evitar greves e outros tumulto~ 

liPedir desemprego é um absurdon, desabafa o Presidente do Sindica 

to. Perguntado se a vinda dos trabalhadores de Acreúna nao impli 

caria em redução da produção para os trabalhadores locais, o Sn 

José Francisco de Bárros respondeu incisivamente: 110 trabalhador 

é uma irmandade. Se nós temos um prato de comida prá um, mas se 

tiverem quatro passando fome, vamos dividir ele( ... ). Se nós que 
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remos mui to para os nossos trabalhadores .~ e os outros, que si tua 

ção vai ficar?'.' 

Contudo, o Presidente do Sindicato condena a importação 

de mão-de-obra de locais distantes, como tem sido feito pela Usi 

na Vale do Verdão, em Maurilândia. Arrebanha pessoal da Bahia,São 

Paulo e mesmo do Pará ~ colocam num barraco, ;• vendendo comida cara 

e pagando preço ruím 11
, em verdadeira condição de 17 escravidão " . A 

participação do Sindicato de Santa Helena nessas questões, no ano 

passado (1983), implicou em devolução do pessoal proveniente de 

Irecê, Bahia, apesar do presidente ter sofrido sérias ameaças por 

parte dos contratantes. 

Thomaz Junior (1983/84, p. 141, 143 e 144), em trabalho 

na região canavieira de Jaboticabal, procura mostrar a função de 

controle da mão-de-obra mineira através dos "barracões n . "Os mi 

neiros, assim denominados, são oriundos da região mineira do Vale 

do Jequitinhonha, norte do Estado ... 11
• Estes homens são alojados 

em barracões, cuja direção fica à cargo da Usina. 1'Atualmente a 

Usina Bonfim dispõe de aproximadamente 10 (dez) barracões, todos 

eles localizados em suas terras . Todos os s=rviços de manutenção 

dos barracões: limpeza, arrumação, alimentação, fica ao encargo 

dos contratantes, a usina no caso. SÓ que o trabalhador nesta sa 

fra está desembolsando Cr$ 70.000,00 para cobrir os gastos com 

alimentação. Como foi por nós constatado, a comida é de péssima 

qualidadae, com baixo nível proteico e calorífico, tendo como ba 

se o amido n ) o que leva os trabalhadores a completarem a 

nos barracões dos gatos, onde gastam as parcas economias. 

dieta 

Deve 

~e ressaltar que a Usina vem adotando esta forma de ._aliciamento 

porque: a) acaba exercendo sobre os trabalhadores um controle di 

reto, tendo-os a sua disposição quando da execução de uma jornada 

especial de trabalho, proibindo até que estes façam festas e come 

morações; b) explora de forma hábil, sob coação, os trabalhadores 

volantes da região, pois fazem ameaças de sóycontratarem mineiro~ 

por serem dóceis e por não oferecerem resistência. E ainda, os 

usineiros, reservam aos mineiros os melhores campos, delegando 

aos trabalhadores nativos os piores, criando então, um mal-· estar 

entre o conjunto dos bóias-frias, procurando 1'rachar" a classe· c) 

por mantê-los sob sua guarda e fiscalização, não permit~m que di~ 

cutam, que questionem a sua situação, etc., ruimpedindo que algo 

façam, a não ser o permitido ... 11
• 

A assistência médica dos trabalhadores do setor agrícol~ 

apesar das denúncias anteriores, é considerada satisfatória pelos 

mesmos (a Usina tem uma ambulância assistencial), porém, nprivil~ 
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gioq maior pode ser sentido com relação aos trabalhadores do se 

tor industrial, isto porque o Art. 36 da Lei 4.870/65, exige a de 

dução de 2% do f aturamento de álcool e 1% do faturamento do açQ 

car, destinado à assistência social (assistência médica~ hospita 

lar, farmaceutica e educacional). Segundo o Diretor Administrati 

vo da Usina Santa Helena, muitas vezes essa verba é .ultrapassada 

e nem por isso a mesma deixa de prestar os benefícios. A escola lo 

cal tem atê o quarto ano primário, à partir do qual a Usina enca 

minha os filhos dos empregados da indústria à cidade, para dar 

continuidade aos estudos. 

Apesar do rigor de fiscalização mantido pelo IAA no cum 

primento de tais determinações, ainda se constata a aplicação de 

autos de infração por descumprimento de tais exigências) como p~ 

de ser exemplificado pela Usina Monteiro de Barros, Goianésia, 

em 1983. 

Perguntado da relação energia equivalente e eficiência do 

sistema apresentado por Gurgel {1984), através da qual estima- se 

o preço do barril de álcool entre 60 a 70 dÓlares 1 se eliminar os 

incentivos, portanto, bem superior ao preço do barril do petróle~ 

o Diretor Ad~inistrativo da Usina Santa Helena disse não concor 

dar com o mesmo; •?mas mesmo que ficasse, ainda acho que é uma º.E. 
çao que o Brasil tomou, agradável. Primeiro, é produto nosso, nao 

estamos gastando divisas; segundo, está dando mão-de-obra' tercei 

ro, está produzindo impostos 11
, além de contribuir para a indÚs 

tria brasileira, através da fabricação de equipamentos para o se 
tor alcooleiro. :·Hoje as destilarias evitam o êxodo rural. As pró 

prias Usinas estão oferecendo condições para a implantação do ho 

mem no campo'.' Exemplo disso é a Usina Santa Helena, •:que tem 150 

famílias morando na mesma:•. Essa afirmativa é contestada pelo Pre 

sidente do Sindicato dos Trabalhadores, que alega ter a Usina, no 

ano de 1983, despejado quase todas as famílias que lá moravam . 
... 

Perguntado sobre os direitos dos moradores da usina, no 

que se refere à ';Lei do SÍtio 11 (Estatuto da Lavoura Canavieira ), 

que dá o direito do trabalhador de plantar e criar para o próprio 

sustento, o Diretor respondeu que não possuem, :'porque são 

dos pela CLT ( ... ).Eu não os coloco no campo) os coloco em 

nias, onde tem toda infra-estrutura 1
'. 

regi 

colÔ 

A título de informação, os fornecedores das destilariases 

tão isentos da legislação constante do Estatuto da Lavoura Canavi 

eira, podendo plantar até 100% da cana que necessitem. 

Faz-se aqui um breve parêntese para demonstrar o 

primento da legislação no decorrer da história canavieira e 

descum 
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cola do Brasil, reflexos sentidos até os dias atuais. 

O Capítulo III (dos lavradores de engenho) do Decreto-Lei 

3.855/41 (Estatuto da Lavoura Canavieira), em seu Art. 79 disp~ 

nha sobre o seguinte: "Nos contratos-tipos deverá ser observado,a 

juízo do Instituto, os seguintes princípios: 

a) concessao ao trabalhador, a título gratuito, da área 

de terra suficiente para plantação e criação necessárias à subsis 

tência do lavrador e de sua família; 

b) proibição de reduzir a remuneração devida ao trabalha 

dor, com fundamento da má colheita, resultante de motivos de for 

ça maior; 

c) direito a moradia sa e suficiente, tendo em vista a fa 

mÍlia do trabalhador; 

d) assistência médica e hospitalar~ 

e)' ensino primário gratuito às crianças em idade 

f). garantia de indenização no caso de despedida 

do trabalhador; 

escolar, 

injusta 

Parágrafo Único. A usina deverá entregar ao trabalhador,um 
exemplar, devidamente autenticado, do contrato-tipo ~: . 

Este artigo, juntamente com outros do mesmo capítulo C do 
59 ao 99), foram expressamente revogados pelo Art. 28 do Decreto 

Lei 6.969/44. Neste decreto, o Art. 22 oferece direito à moradi~ 

assistência médica, dentária e hospitalar gratuita; ensino primá 

rio gratuito aos filhos de trabalhadores em idade escolar, entre 

outros. O Art. 29 autoriza às usinas e destilarias, a deduziremdo 
preço das canas fornecidas pelos colonos ou lavradores, percen 

tuais relativos aos direitos constantes no artigo anterior. 

Ainda o Art. 23 do mesmo Decreto-Lei (6.969/44) dá direi 

to de uso ao trabalhador rural, a título gratuito, de uma área de 

terra próxima à sua moradia, suficiente para plantação e criação 

necessárias à subsistência de sua família. • 

Sabe-se que a "Lei do SÍ tio;;, na realidade nunca foi cum 

prida. Os trabalhadores, principalmente das áreas tradicionais de 

lavoura canavieira (anterior ao Estatuto da Terra de 1970), sem 

pre pagaram de alguma forma pela moradia, e as demais concessõe~ 

como as constantes do Art. 23 acima, nunca foram efetivadas. Deve 

~e observar ainda, que a Lei 57.020 ratifica o direito de um roça 

do de 2 ha., perto da moradia, visando a subsistência do trabalha 

dor, considerada complementar ao salário. 

Com os encargos atribuídos ao empegador através do Esta 

tuto da Terra de 1970, todas as disposições legais (apenas legais) 
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foram literalmente revogadas. 

A degradação dos direitos dos trabalhadores dos canaviais, 
até mesmo através das disposições legais, tem feito dos mesmos 
uma mercadoria em deterioração, caracterizando cada vez mais as 
relações capitalistas (capitalismo dependente) de produção. 

De modo geral, as crianças que ajudam os pais no corte 
da cana não estudam, como o menor José Antonio da Silva, que fez 
apenas o primeiro ano, mas gostaria de voltar aos estudos; ou en 
tão estudando à noite, como é o caso do menor Arlan Belizar Fi 
lho. Os trabalhadores são em sua maioria analfabetos, ou semi 
~nalfabetos, não tendo inclusive condições de frequentarem cur 
sos de alfabetização noturnos, por esgotamento físico. 

Quanto ao transporte, o próprio Diretor Administrativo da 
Usina Santa Helena considera deficitário, apesar dos caminhões e! 
tarem sendo adaptados para oferecer segurança. O pessoal do se 
tor industrial, por sua vez, sao transportados de ônibus, o que 
ainda não pode ser estendido aos trabalhadores do setor agrícola, 

em função do elevado número, segundo justificativas do mesmo. 

Todos os trabalhadores parecem ser unânimes em admitir 
que o transporte "não é muito organizado '·, mesmo porque quando 
um caminhão "falhat•, o outro recebe uma sobrecarga, .. · colocando 
em risco a vida de passageiros; apesar dos motoristas entrevist~ 
dos terem "ordem" da Usina para não transportar mais de 60 pe~ 

soas, não devendo ultrapassar os 60 km/hora. 

Apesar da Usina exigir carrocerias especiais, com bancos 
e cobertura de lona, a mesma possui dois caminhões em condições 
irregulares, conforme pôde ser observado e denunciado por traba 
lhadores. O Sindicato já fez solicitações ao Dergo para fiscali 
zar melhor as condições de transporte dos trabalhadores rurai~ 

que não é uma exceçao dos cortadores de cana, não tendo sidoaten 
dido até então. 

Todos os trabalhadores reconhecem o significado da pa~ 

ticipação do Sindicato na luta de ~eus direitos. A primeira con 
quista, salarial, abriu caminhos para lutas maiores: "à partir 
do momento que a gente conseguir uma conquista da Reforma Agrâ 
ria, essa não será apenas para o trabalhador do campo, pois vai 
melhorar a vida do trabalhador urbano '' , que hoje tem o espaço di 
vidido (palavras do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Ru 

rais de Santa Helena de Goiás>. 

Os trabalhadores de cana, no município de Santa Helen~ 

sao contratados diretamente pela Usina ou fornecedores, nao exis 
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tindo portanto, a figura do "gato", que no dizer do Sr. José Fran 
cisco de Barros, '~é uma lástima na vida do trabalhador". :t a pior 
figura que tem. Ele pega uma lavoura de algodão ou qualquer coisa, 
leva o trabalhador. Se o caminhão cabe 50, ele leva 80; se cabe 
80, leva 120. Não tem um pingo de responsabilidade pelo trabalha 
dor e ganha uma grande porcentagem nas costas do trabalhador". 

A Usina Santa Helena tem pretensões de implantar o Progra 
ma de Alimentação do Trabalhador, porém, necessário se faz uma 
evolução estrutural, no dizer do Diretor Administrativo, uma vez 
que entende que o mesmo deva ser global, abrangendo a todos os 
bóias-frias. 

Com relação aos trabalhadores da lavoura canavieira vincu 
lados aos fornecedores, os problemas são praticamente os mesmo~ 

falta de cana para corte, não conhecem os direitos trabalhistaáa! 
guns trabalham continuamente e não tem domingo remunerado), recl~ 
mam do preço pago pelo corte da cana, condições de transporte pr!. 
cárias (camioneta com mais de 12 trabalhadores na oarroceria) ••• 

Os trabalhadores entrevistados, como Andrelino da Silva e 
Manoel Caetano dos Santos, empregados do fornecedor Alexandre Me~ 
donça, reclamam do preço da cana em corte (primeiro corte, cana 
deitada), que apesar de corresponder ao estabelecido em tabela fi 
xada, não conseguem atingir mais de 50 metros linear/dia (difícil 
até de se estabelecer o eito, conforme pode-se observar em foto)p 
que perfaz um total de Cr$ 8.000,00/dia (entre Cr$ 200.000,00 a 
Cr$ 250.000,00 mensais). 

O trabalhador Luiz Simião de Araujo, do primeiro Conse 
lho Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Helena, 
reconhece o cumprimento do acordo, aproveitando para elogiar · o 
fornededor, que inclusive paga semanalmente. 

Palavras como de Andrelino da Silva devem ser registradas 
aqui: "tempo ruim é esse que nóis tamos. Pra·nóis toda vida é S!, 

ca ( •.• ). No nordeste o povo fala que tem seca, mais aqui nóis t~ 
mém temos; fome do mesmo tipo. No nordeste tem fome porque diz 
que lá não chove; e aqui chove tanto e cadê? ( .•• ).A terra é pra • 
todos que veve e é habitado em cima dela r: • 

3.3. CONSIDERAÇÕES AGROECOLÕGICAS NA REGIÃO CANAVIEIRA DE 
HELENA DE GOIÃS 

SANTA 

Conforme se considerou na estrutura metodológica, antes 
de se apresentar as derivações ambientais decorrentes da expansão 
canavieira, será apresentado um comentário sobre as condiçõesag~ 
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ecológicas, como subsídio à melhor compreensao das questões a se 

rem tratadas posteriormente. 

A área em questão localiza-se no extremo norte da Bacia 

Sedimentar do Paraná, sendo representada inicialmente, pela su 

cessão de derrames de composição predominantemente básica da For 

mação Serra Geral, com ocorrência de intrusivas de sills e di 

ques de diabásio, encaixados, na seção setentrional, em rochas 

da Formação Áquidauana. Conforme datações radiométricas realiza 

das por Teixeira (1980), obteve-se valores em torno de 130 m. a. 

(método Rb-Sr), pertencentes ao jurássico-cretáceo. 

Ao sul de Santa Helena de Goiás, bem como a noroeste de 

Rio Verde, constata-se a presença de sedimentos do Grupo Baur~ 

formação Adamantina (Soares et Alii, 1980), sobre os basaltos da 

formação Serra Geral, representaqos por alternância cíclica de 

camadas areníticas, lamíticas, conglomeriticas, sílticas, argil! 

ticas e carbonâticas. Sotopondo tais sedimentos aparecem, no mes 

mo grupo, arenitos da formação Marília (Almeida & Barbosa, 1953), 

ricos em cimento calcÍferos, concr~ções calcárias, brechas con 

glomeráticas e níveis rudáceos. Tais formações são datadas entre 

80-70 m.a., localizadas no cretáceo superior .. Representam as cha 

padas e formas residuais que interrompem a disposição topográf i 

ca intermontana, conhecidas como serras da Ãgua Limpa, das Perdi 

zes, evidenciadas sobretudo no distrito de Our.oana. 

De forma geral, o sistema hidrográfico corta os sedimen 

tos cretácicos exumando os basaltos, o que re!:lponde pela elabora 

çao de níveis topográficos embutidos no domínio de chapadas. O 

contato basalto arenito é marcado por ruptura de declives, de 

formas irregulares e paredões relativamente abruptos, como a ser 

ra da Cachoeira (Fig. 25), determinadas sobretudo pela friabili 

dade do material em função da erosão remontante observada. 

Além do efeito estrutural, restos qe pediplanação, teste 

munhadas pelos depósitos neogênicos da Formação Cachoeirinha,evi 

denciados nos topos de chapadas e superf Ície plio-pleistocênica 

(?) intermontana, que secciona o domínio basáltico, respondendo 

pela elaboração de formas horizontalizadas. 

A formação Cachoeirinha é caracterizada basalmente por 

rochas subjacentes alteradas, argilosas, de cores variegadas e 

concreções ferruginosas, superpostas por uma sequência essencial 

mente concrecionária, constituída por espessos lateritos ferrugi 

nosos e finalmente recoberto por um solo argiloso e areno-argil~ 

so, com concreçoes ferruginosas e grânulos de quartzo subordina 

do. 
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Fig. 25. A primeira relação entre os compartimentos 

topomorfoestruturais com as características edáfi 

cas, fundamentou-se em representação convencionaL 

(perfil topográfico-geológico), acrescentando- se 

apenas os diferentes tipos de solos, procurando ain 

da, evidehciar, atrav~s de linha tracªjada, os dife 

rentes níveis erosionais. 

O perfil, referente a seção Riverlândia-Santa Hele 

na de Goiás, procurou passar por áreas com as mais 

diferentes altitudes, variações de declividades e 

alternâncias estruturais, associadas à tipologiados 

solos, visando uma melhor correlação entre as variá 

veis envolvidas. Em síntese. obteve-se uma amostra 

gem que procura caracterizar os principais elemen 

tos agroecológicos na área de estudo. 

A identificação das superfícies erosivas , em função 

de depósitos correlativos, favoreceu a compreensao 

de ocorrências .de paleossolos, domínio fitogeográf!_ 

cos. assim com6 a presença de derrames basálticos 

que proporcionam ~ vi~d~lação direta com os latosso 

los roxo distróficos. 

O perfil topográfico-geológico,por si so se caracte 

riza como uma representação altamente di.dático-visu 

al, uma vez que permite a interação entre a dispos_i_ 

çao do relevo com as implicações estruturais ( lito 

logia e tectônica), dispensando qualquer outra for 

ma ou recurso gráfico. 



FIG. .?5 • 
SECAO lOPOGRAFICA E GEOLÓGICA-Serra da Cachoeira (Quirinópolis) oo Ribeir& do Campo Alegre (Sta. Heleno) 
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A superfície intermontana, identificada por sedimentos 

terciário-quaternários detrito-lateríticos (Fig. 25), aprese~ 

tam características similares~ individualizadas por uma zona in 

ferior conglomerática, uma zona intermediária concrecionária e 

uma zona de topo areno-argilosa ou argila-arenosa laterizada. 

A fraca intensidade de aprofundamento da drenagem e pr~ 

sença de amplos interflÚvios, se constituem nos principais indÍ 

cios da forma tabular, sobretudo no domínio basáltico da forma 

ção Serra Geral. A maior densidade hidrográfica na área sedimen 

tar responde pela redução da dimensão dos interflúvios, ao mes 

mo tempo que a diminuição da resistência litológica fa~orece um 

maior aprofundamento da drenagem. 

Assim sendo, tem-se dois sub-compartimentos topográf! 

cos distintos: o primeiro, representado por chapadas com escar 

pas areníticas esculpidas sobretudo pelo sistema hidrográfico,e 

o outro, correspondente à superfície intermontana, que caracte 

riza o domínio basáltico. 

Considerando os antigos testemunhos erosionais encontra 

dos na área, resultante do efeito de pediplanação neogênica(foE 

mação Cachoeirinha), pode-se estabelecer as seguintes etapas 

evolutivas da morfologia regional: após o prolongado período de 

aplainamento de cimeira(?) regional (820-880 metros), ocorrido 

provavelmente no mio-pleistoceno 1 sob condição de clima seca, 

que implicou em extenso aplainamento por recuo paralelo das ve_!: 

tentes, algumas alternâncias climáticas aconteceram, capazes de 

produzir a reativação da erosão fluvial e consequente entalha 

mento dos talvegues por efeito epeirogênico, na proporçao de 

aproximadamente 120 metros. No plio-pleistoceno (?), partindo 

do nível de base deixado na fase antecedente, nova retomada de 

recuo paralelo das vertentes aconteceu, sob condição de clima 

seco, o que teria originado 0 pediplano intermontano. 

Entre o Danube e Gunz, sob condição de clima Úmido, a 

drenagem foi reorganizada, continuando o trabalho de entalhamen 

to dos talvegues por reativação epeirogênica. Assim justific~ 

se a gênese de gargantas nos sedimentos Bauru, alargadas por 

ocasião dos climas secos, com exumação dos basaltos, que se cnns 

tituiu em importante nível de base para a evolução lateral dos 

sedimentos da forma~esAdamantina e Marília. A erosão látero-flu 

vial foi por quatro vezes interrompida, durante as fases gl~ 

ciais (Gllnz, Mindel, Riss, Wtirm), o que teria contribuído para 

o 11wearing back;; e reafeiçoamento das vertentes, com conseque~ 

te abertura de depressões em condição de embutimento. 



127 

Assim sendo, os sedimentos arenosos do grupo Bauru, por 
erosão diferencial, foram sendo solapados à partir do nível de ba 

se estabelecido em um primeiro momento, favorecendo a 
exumaçao dos basaltos. 

crescente 

Durante as fases glaciais pleistocênicas, predominando 
um clima semi-árido na região, a morfogênese mecânica, apesar de 

pouco pronunciada, proporcionava pedimentação, com alargamento de 

alvéolos, que nas fases interglaciais eram coluvionados, com es 
pessamento à montante de soleiras locais. 

A condição climática pÓs-wUrmiana (holocênica) completou 

a fase pedogênica pene-contemporânea, favorecendo a expansão da 

mata estaciona!, semi-decídua, ou manutenção de enclaves represen 

tados por espécies xeromórficas (cerrados) em áreas pediplanadas, 

que conservam as evidências paleoformacionais. 

Em síntese, pode-se estabelecer uma grande relação entre 
os diferentes tipos de solo com respectiva estrutura geológica e 

disposição topográfica (Fig. 25). Como exemplo, observa-se uma es 

treita relação entre o latossolo roxo distrôfico (LRd) com os der 

rames básicos da formação Serra Geral, mesmo nas áreas de ocorrên 

cias detrito-lateríticas adelgaçadas. Se caracterizam por apresen 

tarem horizonte B latossôlico, com teor de Fe
2
o3 superior a 18%, 

sendo muito profundos, acentuadamente drenados, friáveis, muito 

porosos e permeáveis, com baixa suceptibilidade à erosao em fun 

ção do alto grau de floculação e estabilidade dos agregados. 

Os sedimentos das formações Adamantina e Marília respo~ 

dem normalmente pelos latossolos vermelho-escuro álicos (LEa),t~ 

bém de horizonte B latossólico, de textura média à argilosa. São 

solos profundos 1 bem drenados, de elevado grau de floculação, bai 

xa relação silte-argila, com baixa saturação de bases e alto grau 

de intemperização. Também são observados sobre coberturas detrito 

lateríticas, nas proximidades de Santa Helena deGoiás. 

A medida que se caminha do domínio basáltico em direção 

ao topo das chapadas, observa-se uma gradação dos latossolos ver 

melho-escuros álicos à podzÓlicos vermelho-amarelo distrÓficos,pa.s 

sande a solos litólicos distróficos, até latossolso vermelho- ama 

relo distróficos no pediplano de cimeira. 

Os podzÓlicos (Pvd) normalmente são resultantes da con 

centração coluvionar ou de estrutura superficial reafeiçoada pe 

los processos químicos, sendo caracterizados pela presença do ho 

rizonte B textural, com fertilidade natural média à alta e satura 

ção de bases inferior a 50%. O horizonte A é moderado, com textu 
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ra arenosa a média, com transição gradual para o horizonte B tex 
tural. 

Os solos litólicos (Rd) por sua vez, aparecem em rupturas 
de declives, correspondentes a 11 free-faceil das vertentes. São so 

los rasos, pouco desenvolvidos, apresentando sequência de horizon 

te A/R, com baixa soma e saturação de bases. 

Nos testemunhos de pediplanos, representados por mate 
riais detrito-lateríticos neogênicos da formação Cachoeirinha,pre 

dominam os latossolos vermelho-amarelo distróficos (LEd), que a~ 

sentam as mesmas características físicas, químicas, morfológicas e 

viabilidade de uso agropecuário aos latossolos vermelho-·escuro. 

Apesar da cana-de-açúcar estar entre os melhores Índices 
de rendimento (10 a 18%, segundo dados do IBGE, entre 1960 e 197ro, 

os mesmos são considerados insatisfatórios. No período de 1967/7~ 

a taxa anual de crescimento da cana foi de 0,90% (Homem de Mello, 

1979), o que demonstra mais uma vez, a ineficiência do sistema. 

Como se sabe, a cana requer condições edáficas de melhor 

qualidade, ao mesmo tempo que gera um esgotamento precoce dos nu 

trientes, necessitando portanto, de uma reposição contínua de pr~ 
dutos químicos. 

Pesquisas realizadas no Instituto Agronômico de Campinas 

(Espironelo, 1980) demonstram que a cana-de-açúcar é bastante exi 

gente ao potássio, o que não ocorre nas mesmas proporções com re 

lação ao nitrogênio. Constatou-se ainda, um aumento significativo 

da produção com a adição de fósforo na proporção de 50 a lOOkg/h~ 

por ocasião do plantio. Desenvolve-se bem entre pH 5,5 e 6,5, ne 

cessitando de calagem e adubação mineral em sÓlos ácidos. 

Quanto à cobertura vegetal observa-se uma grande relação 

entre os diferentes tipos de solos ou formações superficiais com 

os domínios fitogeográficos. Assim, enquanto nas ocorrências de 
latossolo roxo distrÓf ico constata-se a presença de restos de flo 

resta estacional semi-decídua, sobretudo onde as vertentes foram 

reafeiçoadas pela morfogênese química, no domínio sedimentar, so 

bretudo em pediplano, predomina a savana (cerrado). As vezes esta 

ocorre intercalada à floresta estacional - cerradão, 9ependendo 

das condições topopedolÓgicas: latossolo vennelho- escuro e podzó 

licos predomina o cerradão ou savana desna, enquanto nos litóli 

cos aparece a savana aberta (cerrado ralo) ou savana parque ( cam 

pos sujos), como também pode ser observado em maiores espessuras 
. - . concrec1onar1as. 

Enquanto nos restos de floresta estaciona! predominam es 
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pécies arbóreas caducifÓlias, como o jequitibá (Cariniana estrelen 

sis), breu (Protium sp), louro preto (Nectandra mollis) e copaiba 

(Copaifera langsdorffii), na zona de tensão ecológica ( transição 

savana-floresta estacional), aparece o capitão do campo ( Termina 

lia argentea), pimenta de macaco (XyZopia grandiflora), embiriçu 

(Pseudobombaz longi), angico vermelho (Paraptademia rigida), aroei 

ra (Astronium urundeuvaJ e copaiba (Copaifera Zangstorffii). 

Através da presente síntese, pode-se tirar certas conclu 

soes relativas às condições edáficas, sobretudo ao plantio da can~ 

e implicações relacionadas aos impactos meteorológicos. 

Com relação à disposição topográfica e condições edáfica~ 

pode-se presenciar na área em questão, uma clara preferência às 

áreas representadas pelos latossolos roxo distróficos, resultantes 

da decomposição basáltica. Apesar da presença de materiais detríti 

cos resultantes da morfogênese mecânica, constatados sobretudo nos 

topos dos interflÚvios, não se chega a considerá··los restritivos 

ao desenvolvimento agrícola. 

Apesar de mais fracos, os solos de cerrado (latossolosver 
melho-escuro âlicos ) tem sido aproveitados sobretudo ao plantio 

de soja e milho, onde as condições de declive (entre 2 a 59), favo 

recem o desenvolvimento da mecanização. O mesmo pode ser considera 

do com relação aos podzÓlicos, em baixo declive. 

O domínio litólico responde especificamente pelo desenvol 

vimento de pastagens, muitas vezes restringidas pela elevação de 

declives (superiores a 20%). 

A cana-de-açúcar é uma planta exigente em radiação solar 

e água. Nas condições brasileiras o primeiro fator não é limitant~ 
uma vez que as áreas canavieiras encontram-se em latitudes onde . a 

radiação solar é alta. Quanto a água, o mesmo não acontece, uma \eZ 

que a cana .. de~·açúcar é cultivada em áreas de diferentes condições 

pluviométricas. 

Com relação a área de Santa Helena de Goiás, procurar- s~ 

á estabelecer, a seguir, as condições pluviométricas em função das 

normais, e posteriormente analisar a questão hídrica como referen 

cial para o entendimento do manejo de água para a cultura da cana. 

Procurando-se estabelecer relações quanto ao comportamento 

do clima no período em função da série analisada , utilizou-se do 

critério adotado por Aldaz (1971), servindo-·se do cálculo de anoma 

lias dos totais anuais em relação à média do período, consideranda 

anos normais (desvios inferiores a 15% em relação à média do perí~ 

do analisado); anos tendentes à seco ou à chuvosos (com desvios en 



Tab. 16. Pluviometria - Estação de Rio Verde (1972/84) 

Mes 1972 1973 1976 1977 1979 1980 1981 
Ano 

JAN 217.3 142.2 229,4 223,9 437,8 194,9 273,3 

FEV 203,8 168,0 393,2 132,6 245,0 366,4 92,5 

MAR 118,4 213,7 205,5 175,0 203,0 56,4 221,4 

ABR 75,0 62,4 88,2 120,7 55,7 136,9 112, 5 

MAI 28.l 60,3 124,6 31,4 33,9 41,1 o.o 
JUN º·º 31,6 17 ,8 28,4 o.o 21,9 28,0 

JUL 26,l 0,1 0,0 0,0 29,6 0,2 5,8 

AGO 10,0 4,1 23.l 72,3 48,S 3,5 º~º 
SET 53,4 1,8 99,8 62,4 86,7 44,8 18,5 

OUT 242,0 248,3 216,l 92,8 119. 7 222.6 140,6 

NOV 357,2 453, 1 507,0 167.,5 269,7 139,6 266,0 

DEZ 285,5 179,8 389,3 322,4 414,l 267,2 488,3 

TOTAL 1.616,8 1.565,4 2.294,0 l. 429, 4 L.943,9 l.495,5 l.656,9 

DESVIO -8,80% -11, 71% 29,38% -113,37% 9,62% -15,65% -6,55% 

CLASSIF, N N NC NS N NS N 

Fonte: lQ9 OI SME - MA 

Nota: N Cano Normal), NS Cano normal tendente 
~ seco) e NC (ano normal tendente a 

1982 1983 1984 

264,3 403,4 215,9 

108,7 216,7 166,9 

409,l 253,2 193,5 

108,3 147,6 171, 6 

64,0 20,7 54 , 7 

21,8 3,4 0,0 

0,1 39,l o.o 
33,7 o.o 125,3 

93,8 113, 6 80,3 

160,7 290,2 174,6 

390,l 188,1 197.6 

215,0 380,7 174,2 

1. 869' 6 2.056,7 1,554,6 

6,81% 16,00% -12,32% 

N NC N 

a chuvoso). Cf. Aldaz (1971). 

M!:OIA 

260,2 

231,6 

183,l 

106,2 

45,4 

12,8 

12,6 

26,9 

62,4 

206,B 

297,3 

322,4 

1.748,2 

1-' 
w 
o 
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Fig. 26. A representação pluviométrica anual. tanto re 

!ativa à estação plvuiométrica de Maurilândia - Garim 

po Rio Verdão (dados do DNAEE) quanto da estação meteo 

rológica de Rio Verde CINEMET-MA). foi feita de forma 

convencional. através de um diagrama ortogonal varia 

ção de tamanho das colunas), acrescentando-se apenas 

os limites quanto às características anuais. preconiz~ 

das por Aldaz (1971). 

Assim. os anos com precipitação entre 15 a 30%, 

rior ou inferior à precipitação média do período. 

ram identificadas por anos tendentes à chuvoso e a 

sup~ 

fo 

se 

co. respectivamente. E aqueles com precipitação até 

15% em relação à média considerada. correspondentes a 

anos normais. 

O resultado acrescenta portanto tais informações. as 

quais foram destacadas, oferecendo imediata comparação 

entre os diferentes anos. 

A título de complementação, representou-se os valores 

percentuais das precipitações anuais, obtidas em fU_!l 

ção das médias estabelecidas (estações acima), consid~ 

rando o critério de Aldaz (1971), observando-se o com 

portamente dos respectivos desvios CFigs . 26 b e d). O 

resultado contribui para uma visualização imediata do 

fenômeno representado, caracterizando uma certa irregu 

laridade pluviométrica na area. 

Tratou-se, em função dos dados apresentados, de estabe 

lecer relações entre a produção canavieira e variação 

pluviométrica anual, chegando-se a conclusão de que 

mesmo nos anos tendentes à seco (cofllJ 1981 e 1984), a 

produção não foi prejudicada, o que teria sido mascara 

do pelo incremento do programa agroenergético, sem que 

a condição climática influenciasse de forma significa

tiva. 
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tre 15 a 30%) e anos chuvosos ou secos (anomalias superiores ou in 

feriores a 30%, respectivamente). Tal procedimento deu-se com o in 

tuito de se estabelecer uma caracterização dos diferentes períodos 

e como resultado obteve-se a síntese representada pela>Figs. 26a/d, 

onde se constata um predomínio de anos considerados normais, cujas 

anomalias periódicas foram inferiores ao desvio estabelecido. Ob 

serva-se apenas uma leve propensão de ano normal tendente à seco 

(1977 e 1980, Estação Rio Verde; 1975, 1981 e 1984, Estação Maur! 

lândia) e outro, tendente à chuvoso (1983, Estação Rio Verde; 1976 

e 1983, Estação Maurilândia), constatando-se uma grande anomalia 

relativa ao ano de 1976 em Rio Verde, que quase chega atingir uma 

condição de ano chuvoso (29,38%) em relação à série observada. 

As observações consideradas oferecem subsídios para o en 
tendimento na variação da produtividade, apesar de não terem sido 

obtidas correlações expressivas neste sentido. 

Com o intuito de se estabelecer relações quanto ao compor 
tamente hídrico da cana-·de·~açúcar, elaborou-se balanço hídrico ai;oi 

ado nos dados meteorológicos disponíveis, segundo método de Thornt 

waite (1955). A evapotranspiração potencial foi obtida através de 

nomograma apresentado por Palmer & Haveis, adaptado por A. P.Camar 
go (Apud Villela & Mattos, 1975). 

Diante da ausência de informações meteorológicas comple 

tas em alguns anos, à partir da implantação da estação meteorológ! 

ca de Rio Verde (1972) até 1984, ao invés de se considerar a elei 

ção de período partindo-se do cálculo dos desvios de Aldé z (1971 ), 

optou-se pela representação do balanço hídrico dos anos que apre 

sentavam dados indispensáveis para elaboração de tal contabilidade 

(temperatura média mensal e anual e soma das precipitações anuais). 

Assim sendo, tem .. ·se representado os anos de 1972, 1973, 

1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984, com anomalias in 

feriores ou pouco superiores a 15% da série.analisada, cujas defi 

ciências hídricas estiveram entre 580 mm., em 1976 (anomalia de 

29,38%), até 262,1 mm para 1973 (anomalia de -·11,71%); e excedentes 

hídricos entre 476,9 mm. para 1977 (anomalia de -18,33%) a 1.335,7 

mm. em 1976 (Fig. 27). 

Como anomálicos representou··se os anos de 1976 C 29, 38%-ro! 
mal tendente à chuvoso) e 1977 (··18,33 - normal tendente à seco ), 

que apresentaram deficiências hídricas de 58,0 e 96,3 mm, e 

dentes hídricos de 1.335,7 e 476,9 mm, respectivamente. 

exce 

Os Índices hídricos estabelecidos por Thorntwaite (1955 ), 

revelaram um predomínio de clima úmido (Ih entre 20 e 100), com ex 
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Tab. 17. Balanço Hídrico Santa Helena de Goiás 

1972 

MES EP p P-EP ARM ALT ER DEF EXC 

Jan 100,0 217,3 113,3 100,0 0,0 100,0 o.o 117 ,3 
Fev 88,1 203,8 115, 7 100,0 0,0 88,l o.o 115, 7 
Mar 106,0 118,4 12,4 100,0 0,0 106,0 o.o 12,4 
Abr 77' 5 75,0 -2,5 97,5 -2,5 77' 5 0,0 0,0 
Mai 78,6 28,l -50,5 47,0 -50,5 78,6 0,0 0,0 
Jun 70,3 o.o -70,3 o.o -47,0 47,0 23,3 º·º Jul 65,3 26,1 -39,2 o.o o.o 26.1 39,2 o.o 
Ago 86,6 10,0 -76,6 o.o o.o 10,0 76,6 o.o 
Set 95,5 53,4 -42,l o.o º·º 53,4 42,l o.o 
Out 107,5 242,0 134,5 100,0 100, o 107. 5 º·º 34,5 
Nov 109,l 357,2 248,1 100,0 o.o 109, 1 o.o 248,l 
Dez 115,2 285,5 170,3 100,0 o.o 115, 2 º·º 170,3 

Ano 1. 099, 7 1.616,8 517,l 744,5 o.o 918,5 181.2 698,3 

1973 
Jan 128,8 142, 2 13,4 100,0 º·º 128,8 o.o 13.4-
Fev 106,9 168,0 61,1 100,0 o.o 106,9 o.o 61,l 
Mar 108,l 213,7 105,6 100,0 o.o 108,l o.o 105,6 
Abr 98,9 62,4 -36,5 63,5 -36,5 98,9 o.o º·º Mai 69,8 60,3 -9,5 54,0 -9,5 69,8 º·º 0,0 
Jun 68,4 31,6 -36,8 17,2 -36,8 68,4 o.o o.o 
Jul 87,4 0,1 -87,3 o.o -17,2 17,3 70,3 o.o 
Ago 100, 5 4~1 -96,4 o.o º·º 4,1 96,4 o.o 
Set 97,!J 1,8 -95,2 o.o º·º 1,8 95,2 o.o 
Out 105,3 248,3 143,0 100,0 100,0 105,3 º·º 43,0 
Nov 103,7 453,1 349,4 100,0 o.o 103,7 0,0 349,4 
Dez 109,0 179,8 70,8 100,0 0,0 109, o o.o 70,8 

Ano 1.183,8 1.565,4 381,6 734,7 o.o 922,1 262,l 643,3 

1976 
Jan 115, 3 229,4 114,l 100,0 0,0 115, 3 o.o 114, l 
Fev 89,l 393,2 . 304, 1 100,0 o.o 89,l o.o 304,l 
Mar 95,0 205,5 110, 5 100,0 o.o 95,0 o.o 110,5 
Abr 83,0 88,2 5,2 100,0 o.o 83,0 o.o 5,2 
Mai 69,8 124,6 54,8 100,0 o.o 69,8 o.o 54,8 
Jun 58,3 17,8 -40,5 59, 5 -40,5 58,3 0,0 0,0 
Jul 61,0 o.o -61,0 o.o -59,5 59,5 1,5 o.o 
Ago 79,6 23,1 -56, 5 o.o o.o 23,1 56,5 0,0 
Set 74,0 98,8 25,8 25,8 25,8 74,0 o.o o.o 
Out 100,0 216,l 116, l 100,0 74,2 100,0 º·º 41,9 
Nov 89,6 507,0 417,4 100,0 0,0 89,6 o.o 417 ,4 
Dez 101,6 389,3 287,7 100,0 o.o 101,6 o.o 287,7 

Ano 1.016,0 2.294,0 1.278,0 885,3 º·º 958,3 58,0 l. 335, 7 

1977 
Jan 93,0 223,9 130, 9 100,0 o.o 93,0 o.o 130,9 
Fev 89,2 132,6 43,4 100,0 º·º 89.2 o.o 43,4 
Mar 99,7 175,0 75,3 100,0 0,0 99,7 º·º 75,3 
Abr 75,5 120,7 45,2 100,0 0,0 75,5 0,0 45,2 
Mai 58,8 31,4 -27,4 72,6 -27,4 58,8 o.o o.o 
Jun 59,2 28,4 -30,8 41, 8 -30,8 59,2 º·º o.o 
Jul 78,6 0,0 -78,6 o.o -41,8 41,8 36,8 o.o 
Ago 91, o 72,3 -18,7 o.o 0,0 72,3 18,7 0,0 
Set 89,0 62,4 -26,6 º·º 0,0 62,4 26,6 o.o 
Out 107' o 92,8 -14,2 o.o 0,0 92,8 14,2 o.o 
Nov 105,9 167,5 61,6 61,6 61,6 105,9 º·º 0,0 
Dez 101,9 322,4 220,5 100,0 38,4 101,9 o.o 182,l 

Ano 1. 048, 8 1.429,4 380,6 676,0 o.o 952,5 96,3 476,9 
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1979 

Ml:S EP p P-EP ARM ALT ER DEF EXC 

Jan 105,l 437,8 332,7 100.0 o.o 105,l o.o 332,7 
Fev 96,5 245,0 148,5 100.0 o.o 96.5 o.o 148,5 
Mar 102,4 203,0 100,6 100.0 º·º 102,4 o.o 100,6 
Abr 84,8 55,7 -29.1 70.9 -29.1 84,8 o.o o.o 
Mai 73,7 33,9 -39' 8 31,1 -39,8 73.7 0,0 o.o 
Jun 58,3 o.o -58,3 o.o -31, l 31,1 27.2 0,0 
Jul 61,9 29,6 -32,3 o.o º·º 29,6 32,3 o.o 
Ago 91,5 48,9 -42,6 o.o o.o 48,9 42.6 º·º Set 87,5 86,7 -0,8 o.o O,. O 86,7 o.a o.o 
Out 118.2 119,7 1,5 1,5 1, 5 118. 2 0,0 o.o 
Nov 105,8 269,7 163,9 100,0 98,5 105,8 0,0 65,4 
Dez 105,5 414,l 308,6 100.0 o.o 105, 5 o.o 308,6 

Ano 1. 091, 2 1. 943, 9 852,7 603,5 o.o 988,3 102.9 852.7 

1980 
Jan 106. 8 194,9 88,l 100.0 o.o 106, 8 o.o 88,1 
Fev 93,5 366,4 272,9 100,0 o.o 93,5 o.o 272, 9 
Mar 109, 2 56,4 -52,8 47,2 -52,8 109,2 o.o o.o 
Abr 83,5 136,9 53,4 100, o 52,8 83,5 o.o 0,6 
Mai 71,8 41.1 -30,7 69,3 -30,7 71, B o.o o.o 
Jun 66,l 21,9 -44,2 25, l -44,2 66,l 0,0 o.o 
Jul 74,4 0,2 -73,2 o.o -25,l 25,3 48,5 o.o 
Ago 95,5 3,5 -92,0 o.o o.o 3,5 92,0 0,0 
Set 89,0 44,8 -44,2 o.o o.o 44,8 44,2 o.o 
Out 124,7 222,6 97.9 97,9 97,9 124,7 o.o o.o 
Nov 108. 5 139,6 31,2 100,0 2,1 108, 5 o.o 29,l 
Dez 108,4 267,2 158,8 100, o o.o 108,4 0,0 158,8 

Ano 1.130, 4 1.495,5 365,1 739,5 o.o 945,9 184,7 549,5 

1981 
Jan 107 ,3 273,3 166,0 100,0 0,0 107 ,3 º·º 166,0 
Fev 101,9 92,5 -9,4 90.6 -9,4 101,9 0,0 o.o 
Mar 103,9 221,4 117, 5 100.0 9,4 103.9 o.o 108,l 
Abr 85,8 112,5 26,7 100.0 o.o 85,8 o.o 26,7 
Mai 73,7 0,0 -73,7 26,3 -73,7 73,7 º·º º·º Jun 55,5 28,0 -27,5 0,0 -26,3 54,3 1,2 o.o 
Jul 47,0 5,8 -41,2 o.o o.o 5.8 41,2 o.o 
Ago 89,5 º~º -89,5 o.o o.o o.o 89,5 o.o 
Set 107,0 18,5 -88,5 0,0 o.o 18.5 88,5 0,0 
Out 105,3 140,6 35,3 35,3 35,3 105,3 o.o o.o 
Nov 109, 1 266,0 156,9 100,0 64,7 109,l o.o 92,2 
Dez 107,8 488,3 380,5 100,0 0,0 107,8 o.o 380,5 

Ano 1.093,8 1.656,9 563,l 652,2 o.o 873,4 220,4 563,l 

1982 
Jan 100,8 264,3 163,5 100,0 o.o 100,8 o.o 163,5 
Fev 99,0 108,7 9,7 100,0 º·º 99,0 o.o 9,7 
Mar 105.0 409.l 304,1 100,0 o.o 105.0 o.o 304,1 
Abr 82,3 108,3 26,0 100,0 0,0 82,3 o.o 26,0 
Mai 71, 5 64,0 -7,5 92,5 -7.5 71, 5 º·º o.o 
Jun 69,6 21, 8 -47,8 44.7 -47,8 69,6 0,0 0,0 
Jul 68,9 0,1 -68,8 o.o -44,7 44,8 24,l o.o 
Ago 84,0 33,7 -50,3 o.o o.o 33,7 50,3 0,0 
Set 93,0 93,8 o.a 0,8 0,8 93,0 º·º º·º Out 109,1 160.7 51,6 52,4 51,6 109.l º·º 0,0 
Nov 113,4 390.l 276.7 100,0 47,6 113,4 o.o 229.1 
Dez 98,6 215,0 116, 4 100,0 0,0 98,6 º·º 116,4 

Ano 1. 095, 2 1.869,6 774,4 789,6 o.o 1. 020. 8 74,4 848,8 

continua 
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1983 

MES EP p P-EP ARM ALT ER DEF EXC 

Jan 114,2 403,4 289-,2 100,0 _ º·º 114,-2 º·º 289,2 
Fev 102,9 216,7 113,8 100,0 . . ,o.o 1Q2.9 o o 113.8 
Mar 101.8 253,2 151,4 100,0 0,0 101..8 o.o 151,4 
Abr 90, 2 147,6 57,4 100,0 0,0 90,2 o.o 57,4 
Mai 85 , 3 20,7 -64,6 35,4 "'.'.64,6 85,3 0,0 0,0 
Jun 66,7 3,4 -63,3 o.o -35,4 38,8 27,6 o.o 
Jul 88,3 "'-'''·· 39,l -49,;.2 o.o . . º·º 39,l 49,2 0,0 
Ago 88;.0 1 ; · · ·· . o.o -88.,0 . - º~º o .. o o.o 88,0 o .. o 
Set 91,0 113,6 22,6 22~6. 22,6 91,0 º·º 0,0 
Out 106,1 290,2 182,1 100,{f .·· .· 77 4 106.1 0,0 104,7 

. . '·: 
105,9 Nov 105,9 168,l 82,2 100~0 0,0 o.o 82,2 

Dez 104,2 360,7 276,5 100,0 . Oi,:O 104,2 o.o 276,5 

Ano 1.146,6 2.056~7 910,f 758,0 . ' o.o 981,5 164,6 1.075,2 

1984 
Jan 70.6 215,9 145,3 100,0 o.o . 70.6 0,0 145,3 
Fev 100,9 166,9 66,0 100,0 ' º·º ' 100,9 o.o 66,0 
Mar 110,2 193,5 83,3 100.0 º~º lio~· 2 r - 0,0 83,3 
Abr 84,4 171, 6 87,2 100.0 0:.0 . 84,4 º·º 87,2 
Mai 84,5 54,7 -29,8 70,2 -29,_~- . 84,5 o.o o.o 
Jun 66,4 o.o -66,4 3,6 -66,4 66.4 o.o o.o 
Jul 73.1 o.o -73,l º·º . -3,8 3, 8 69,3 o .. o 
Ago 75,0 125,3 50 .. 3 50,3 .. 50;3 75,0 o .. o o.o 
Set . 78,0 80,.3 - 2,3 52.6 2,3 .. 78~0 . º·º o.o 
Out . 110,2 174,6 64,4 100~·0 47,4 · 110,2 o.o 17,0 
Nov 107,9 197 ,6' -.. 89,7 : 100,Q 0,0 107,9 o.o 89,7 .. . 

º~º Dez 108,l 174,2 66,l 100,0 108, l ' o.o 66,l .. 
Ano 1.039,3 1.554,6 515,3 876,9 o.o 1.000,0 69,3 554 .. 6 

Mt!OIA 1972/84 ·;l 

Jan . 113,_0 264,3' ' 151,3 100,0 . o.o 113,0 0,0 151,3 
Fev 99,0 231,6 132,é' . 100,0 o.o 99,0 o.o 132,6 
Mar 107,6 la3,l 75:.5 . 100~0 o.o 107,6 º·º 75,5 
Abr . ' a6.4 106,2 19,a 100 , 0 º·º 86,4 o.o 19,8 . . .. ,·· 

-ia.a Mai 74,2 45,4 -28,a .71..2 ·.· .. 74,2 o.o 0,0 
Jun 64,3 12,8 .. -'51 .. 5 19~7 -51,5 64,3 o.o o.o 
Jul 61.9 12 .. 6 -49,3 o.o -19,7 . 32~3 54,8 o.o 
Ago 90,5 26,9 -63.,6 º•º .. 0,,0 26,9 63,6 o.o 
Set . ' 94.0 62.4 -31 .. 6 o.o o.o 62.4 31,6 o .. o 
Out 111.8 206,8 95,0 95,0 -9s,o 111.8 0,0 o .. o 
Nov 105,8 297,3 191,5 100,0 s.o 105,8 o.o 186,5 
Dez 110.1 322,4 212.3 100,0 o.o 110.1 0,0 212,3 

,. 

Ano 1.118,6 1.773,0 " 654 .. 4 785,9 O,;·O 9~3.8 150,0 778 .. 0 

Nota: EP (Evapotranspiração Potencial); p (Precipitação); ARM (Annazenamento )J 

ALT (Alteração): ER CEvapotranspiração Real); OEF (Deficiência Hídrica) 

e EXC (Excedente Hídrico), 
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Fig. 27ab. O resultado do balanço hídrico para a area 

em questão foi primeiramente representado nos moldes 

convencionais. para posteriormente apresentar suge~ 

tões. no sentido de permitir melhor entendimento das 

informações. tendo sempre por princípio, que o gráf_! 

co é para ser visto e não lido. 

Sem qualquer preocupação em ·simplificar o numero de 

informações ou destruir a ordem temporal, construiu-se 

o gráf~co seguinte (Fig. 27b). observando-se uma cer 

ta conformação entre 1 ~s elementos representados e seu 

significado. através da variação de valor. procurando .. 
demonstrar a extrema .. dia.cr.epância entre o excedente e 

deficiência hídric.a ···A retirada e reposição foram re 

presentadas a nível de relação com as condições proj~ 

tadas: retirada tendendo à deficiência. o que respo..!.:1_ 

deu por um ton menos denso; reposição, tendendo ao 

excedente, com consequente aumento da tonalidade • . 

Destacou..,se a retirada e deficiência hídricas como va 

lares negativos. portando. representando abaixo do ei 

xo da abcissa, progressão escalar à partir da inters~ 

ção'da abcissa e da 6roenada (coordenadas cartesianaSI. 

o. resultado pode ser'"sentido ··(Fig. 27 b). o que ofer~ 

ce uma melhor visualização em relação ao processo con 

vendi.anal~ o que de ce~ta forma pode provocar uma des 

comodidade ao especialista. acostumado àquela forma 

anterior (Fig. 27a), 

Acredita-se que a segunda transcrição se compara ain 

da à primeira no seguinte sentido: além de oferecer in 

formações suplementares. ou seja. mês-a-mês. se cons 

titui em umarepresentação que proporciona um rápido 

entendimento do fenômeno. incluindo as relações de en 
.. + -trada e saida CY e Y ). 
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ceçao do ano de 1976 (Ih de 128,04) que caracterizou um ano supe_E 

úmidó. 

Como se vê, as deficiências hídricas, com exceção dos 

anos de 1973 e 1981, sempre estiveram abaixo dos 200 mm., o que 

demonstra uma condição satisfatória ao desenvolvimento da cana-de 
-açucar (Tab. 17). 

Outrossim, urna evapotranspiração potencial sempre sup~ 

rior a 850 mm (1972, 1.099,7; 1973, 1.183,8; 1976, 1.016,0; 197~ 

1.048,8; 1979, 1.091,2; 1980, 1.130,4~ 1981, 1.093,8; 1982,1.095~ 
-1~83, 1.146,6 e 1984, 1.039,3 mm) e queda de temperatura do mes 

mais frio próxima ou pouco abaixo de 209C (1976, 1977, 1979 e 

1S81), se constituem em fatores de impcrtância para o necessário 

repouso na época do corte e maturação da cana-de-açúcar. 

Quanto ao comportamento geral do balanço obtido através 

das formas de representação, constata-se a existência de dois p~ 

ríodos distintos: um, identificado por -excedente hídrico, marcado 

normalmente pelos meses de novembFo à abril e outro de def iciên 

eia hídrica, caracterizada pelos meses de1ulho à fetembm .Os meses 
intermediários são individualizados por transição (retirada e re 

posição de água). 

As exigências agroclimáticas da cana-de-açúcar, apesar 

de variada em função da finalidade, exigem condições térmicas e 

hídricas satisfatórias no período vegetativo, seguida de período 

com ligeira estiagem e temperaturas mais baixas, o que permite um 

enriquecimento de sacarose. Portanto, a região de Rio Verde} e a~ 

tematicamente Santa Helena de Goiás, por dedução, possuem 

çoes excelentes do ponto de vista agroclimático. 

condi 

Com base nos dados pluviométricos da estação Garimpo do 

-Rio Verdão, município de Maurilândia CDNAEE), observa-se, através 

da representação que se segue (Fig. 28), a identificação de dois 

períodos bem distintos, o que vem corroborar as informações rela 

tivas ao balanço hídrico: meses chuvosos (de outubro à março) e 

meses secos (de maio à agosto), com transição de mês normal ten 

dente à seco (abril)e normal tendente à chuvoso (setembro). 

Conforme se considerou na análise gráfica, a representa 

çao permite -identificar as nuanças -mensais e anuais, podendo- se 

comparar os anos de 1982 e 1983 -(normais tendente à chuvosos), ou 

1975 e 1980 (normais tendente à seco). Ou ainda, permite estabel~ 

cera condição de regularidade pluviométrica, como pode ser exem 

plificado através do ano de 1974, que apesar do elevado Índice pl~ 

viométrico (1.932,8 mm - normal tendente à chuvoso - Fig. 26a), 



140 

Fig. 28. Com o intuito de tornar perceptível o conju!!_ 

to de informações constante do tablô de dados CTab.18). 

estabeleceu-se, primeiramente. as respectivas caracte 

r!sticas pluviométricas mensais, utilizando-se de uma 

distribuição de valores, cujos intervalos contribui 

ram para o estabelecimento de classes. 

Deve-se observar que não se utilizou da classificação 

convencionai recomendada por Gaussen (mês seco quando 

apresenta precipitação igual ou inferior à duas vezes 

a temperatura media e mês muito Úmido com precipit~ 

ção superior a 1_00 mm), uma vez que os altos Índices 

pluviométricos constatados em determinados meses, se 

riam mascarados por valores entendidos até mesmo como 

meses tendentes a seco. Portanto, acreditando na ne 

cessidade de se adaptar a classificação em considera 

çao para a realidade meteorológica da área em questã~ 

optou-se por intervalos de classes que pareciam mais 

consistentes . 

. As classes obtidas resultaram do emprego de uma esca 

la própria, procurando estabelecer um número compat! 

vel com o limite de legibilidade. Assim, foram estab~ 

lecidas cinco classes com respectivas características 

(meses secos. tendentes à seco, normal. chuvoso e ex 

cessivamente chuvoso), além de se destacar na primeira 

e última classes, os valores extremos. Portanto, o 

círculo constante na primeira classe significa mês ex 

cessivamente seco, obtido através do estabelecimento 

de sub-classe (de O a 17,2 mm) na distribuição de va 

lares, enquanto na Última significa o extremo ·máximo 

P..luviométrico f707. O mm). 

Após definidas as classes e eleita a variação visual 

adequada (variação de valor), transformou-se os valo 

res numéricos em visuais, cujo resultado proporcionou 

a elàboração da Fig. L8. 

Através da representação obtida, tem-se portanto, um 

conjunto de informações que permite tanto urna compar~ 

ção mês·á~mês, quanto ano-á-ano. 

Sem .qualquer necessidade de leitura da informação, o~ . 

tém-se, num primeiro momento, a identificação de dois 

grandes grupos_ representados: meses chuvosos (de out~ 

bro à março) e .meses secos Cde maio à agosto), cuj~ 

transição é marcada pelo mês. normal tendente â seco 

Cabril e setembro). 



LUV!OMÉ:TRICO MENSAL NO PERÍODO DE 1974/84 

Ano 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

MAi JUN JUL AGO 

VARIAÇÁO PLUVIOMtTRICA MENSAL 
g;g O - 17,2 mm 

~ 18,5 - 56,63 

!IlIIIIlIIll 63 J 3 - 12 4 '8 

;;:;; 134,7 - 179,0 
FONTE : DNAEE 

lnB.18 • 

ou 195,8 - 357,2 

- 395,3 - 590,6 

.. 707,0 

COMPORTAMENTO PLUVIOMETRICO MENSAL NO PERIOOO DE 1974/ 84 
üt. Garimpo Rio Verdao ( Mourilandio) 

IX. JAN FEV MAR ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV 
o 

1974 116,1 86,6 286,9 140,6 27,6 0,0 o,o 47,2 0,0 422,6 98,2 

1975 228,6 171,7 79,2 117,6 i1,2 op 3ü,O op 0,9 179p 237,6 

1976 104,3 225,2 55,2 8,2 117,6 op op 29,1 66,5 315,6 325,7 

1977 419,4 94,9 115,5 124,6 43,8 17,2 op 30,2 30,4 106,3 357,2 

1978 237,7 94,2 280,6 44,6 79,1 19,9 1,8 o,o 83,8 39,~ 346,6 

1979 496,8 336P 117,3 92,2 28,2 op 12,6 68,9 121,6 63,3 102,7 
-

1980 215,8 292,3 47,4 72,0 38,7 29,1 op 3,1 79,8 54,6 73,1 

1.981 195,8 8'9,8 246,4 32,0 op 37,6 op op 0,5 166,5 202,3 

1.982 590,6 110,3 265,2 64,6 90,5 18,5 0,1 20,2 110,3 153,5 167,1 

1983 409,6 270,6 335,6 74,0 34,4 5,6 46,0 op 80,8 122,6 226,1 

1984 ~.1 170,1 134,7 158,0 16,3 op op 67,7 48,4 148,8 93,4 

PIÉDIA 297,52 176,51 178,54 84,4 45,23 11,62 8,22 24,21 56,63 161,09 202,72 

DEZ TOTAL 
AMJAL 

7(Jl,O 1.932,8 

124,8 1.190, 6 

2oop 1.497,6 

198,2 1.537,7 

395,3 1.622,8 

'l22.,7 1.669,3 

205,2 1. 111, 1 

~.1 1.279,0 

218,1 1.809,0 

309,7 1.915,0 

178,0 1.273,5 

284,CX:: t.5-30,7 

OIS. M.!! Helena 
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apresenta forte 'irregularidade na distribuição, como os meses de 
janeiro, fevereiro e · novembro, marcados por uma precipitação infe 

rior a 124,8 nun, enquanto outubro ultrapassa os 400 nun. 

Considerando que a cana-de-açúcar se desenvolve de 
bro (juventude) à abril (maturidade), observa-se que tal 

no vem 

estágio 

encontra-se totalmente inserido no período de umidade, indispens~ 

vel a uma evolução satisfatória. 

Deve-se considerar, que poucas sao as implicações de uma 

redução pluviométrica no estágio inicial, como pode ser constata 
do nos anos de 1979 e 1980, que apesar de classificados como me 

ses tendentes à seco, apresenLam um Índice hídrico razoavelmente 

satisfatório ao solo (precipitação entre 68,1 a 185,4 mm). Também 
os grandes Índices pluviométricos não chegam a interferir na matu 

raçao da cana, sobretudo por ocorrerem em um período aproximad~ 

mente definido (dezembro à janeiro). 

A estiagem acontece após a maturidade do canavial~ 

do que a cana se encontra em fase de corte, o que de certa 

contribui para limpeza dos talhões e respectivo trabalho de 

., 
perl.~ 

forma 

corte. 

Diante da carência de estudos hidrometeorológicos limita~ 
tes para a cana-de-açúcar, apresentar-se-~ algumas evidências,pro 

curando demonstrar o significado da água na produtividade. 

Leme et Alii (1984), apresentam dados experimentais dep:'~ 

dutividade média da variedade de cana Co 997, no ciclo de segunda 

soca em Rio Largo - AL, utilizando-se de irrigação por 
conforme resultado abaixo : 

aspersao, 

Nível de Agua (bar) Produção 
T.cana/ha. T.açúcar/ha 

-o.s 127.3 20.6 

-1.2 126,6 19,9 

-2,3 126,8 20.0 

Não Irrigada 78.3 11. 2 

Pesquisas realizadas em Campos - RJ (Leme et Alii, 1982) 

em três variedades de cana, em condição de irrigação e quatro di 

ferentes níveis de água, obteve-se acréscimcspercentuais da prod~ 

tividade da ordem de 82, 67 e 92%, conforme valoresêdiante repr~ 
duzidos. 

Em ambos eKemplos apresentados ebserva-se o significado 

da água no rendimento agrícola ou produtividade canavieira. 
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As nuanças constatadas através da comparaçao anual 

contribuem para a caracterização das '" irragulàridades 

pluviométricas, e mesmo conclusões sobre o período con 

siderado. No conjunto destacam-se o~ anos de 1982 e 

1983 em relação, por exemplo, à 1980. Também a quant_! 

dade de meses representados pela primeira classe ( pr~ 

cipitação até 56,63 mm) corrobora com a interpretação 

acima, como o próprio ano de 1980, onde se constata a 

presença daquela em meses considerados normais e mesmo 

chuvosos em alguns anos, corno março e outubro. 

Deve-se constatar ainda, que se manteva a ordem temp~ 

ral, que através de um tratamento matricial, permit_! 

ria a concentração das diferentes classes e conseque~ 

te individualização de compartim8ntos, apesar de se 

destruir a ordem cronológica. 
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Variedades Níveis de Agua CAD) 
Testemunha 25% 50% 75% 

NA 56-79 56,6 108,5 94.6 102,9 

CB 45-3 56,3 111.8 112.2 106,8 

CP 51-22 61,4 106,5 110.S 102,l 

A título de exemplo, os latossolos roxos sao capazes de 

suprirem os canaviais de água disponível à níveis várias vezes su 

periores ao da cimeira quartzosa , via de regra álica, tomada como 

referencial. Barbieri et Alii (1985) apresentam a relação de cap~ 

cidade de água disponível em latossolos roxos com a capacidade de 

água disponível específica : 

Profundidade Capac·idade Armazenamento Capacidade Armazenamento 

(cm) Agua Disponível (mm.H2Dl Agua Disponível Específica 
Cmm.H2D/cm.solo) 

0-50 56,9 1, 13 B 

50-100 45,7 0,914 

100-150 45,3 0,906 

150-200 39,0 0,780 

Poucas informações à respeito dos efeitos térmicos na 

produtividade canavieira são consideradas. Pesquisas realizadas 

em Araras - SP (Leme et Alii, 1984) , demonstram o efeito térmico 

no florescimento da cana-de-açúcar. A variedade NA 56-79 apresen 

tou a seguinte tendência no período indutivo (25 de fevereiro a 

20 de março): frequência de noites com temperaturas mínimas maio 

res ou iguais a 189C e dias com temperatura; máxima; menores ou 

iguais a 319C, discriminam os anos com ocorrência de florescimen 

to, daqueles sem ocorrência de florescimento. 

3.4. AS DERIVAÇÕES ANTROPOG~NICAS E QUESTÕES AMBIENTAIS NA AGROIN 

D0STRIA CANAVIEIRA 

Apesar do baixo declive predominante, constata-se certas 

evidências decorrentes da erosão acelerada ou morfogênese mecâni 

ca pluvial, o que ocorre sobretudo à partir das derivações antro 

pogênicas às propriedades geoecolÓgicas, sem qualquer preocupação 

conservacionista. 

Como exemplo) os latossolos roxo distróficos, quando su~ 

metidos à remoção da cobertura vegetal, favorecem a erosão lami 

nar, proporcionando o afloramento de pedimentos detríticos colu 

vionados ou concreções ferruginosas testificadas pela pediplan~ 

ção intermontana. Por serem porosos e muito friáveis, ao mesmo 
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tempo que favorecem o armazenamento hídrico em condições de bios 

tasia, contribuem para a remoção dos mesmos pela ação direta das 
chuvas. 

Os latossolos vermelho-escuro álicos, por 
uma textura tendendo à argilosa, possuem uma maior 

apresentarem 

resistência 
dos agregados, apesar de muitas vezes, com o aumento do declive 

(acima de 59), evidenciar-se a presença de escoamento concentrado, 

o que responderá pela decaptação do horizonte superficial, orig! 

nando formas resistásicas. Também os podzÓlicos vermelho distrófi 

cos, em função do aumento do declive, favorecem os efeitos erosi 

vos, principalmente quando predomina a textura arenosa do horizo~ 

te superficial, o que facilitará~ através do fluxo concentrado, a 

elaboração de ravinas e até mesmo boçorocas. 

Os solos litÓlicos) por sua vez, pelo próprio declive, 
impedem o acúmulo de materiais detríticos finos, proporcionando 

a concentração de fragmentos rochosos, que de certa forma impl! 
cam no fluxo difuso. 

Conforme jâ se considerou, os efeitos paleoclimâticosn~ 
gênicos e pleistocênicos responderam pela concentração de detrí 

tos laterizados, produzidos pela morfogênese mecânica dos climas 

secos, os quais, no caso específico dos níveis de pedimentação, 

acham-se parcialmente coluvionados por materiais resultantes da 

decomposição, em condição de clima Úmido. 

Assim, o desmatamento acentuado e o uso do solo sem qual 
quer preocupação conservacionista, normalmente tem contribuído p~ 

ra a ação mecânica da chuva (efeito de 11 splash") e consequente de 

senvolvimento do fluxo por terra, que além de exumarem os paleo~ 

solos detríticos, favorecem a criação de ravinas e boçorocamento, 

sem considerar a restrição pedogenética (predomínio da componente 

paralela). 

Quanto ao plantio específico da cana-de-açúcar, tem- se 

observado alguns aspectos na área em questão, responsáveis pelos 

impactos meteorológicos e mesmo depalperamento por queimadas, le 

vando inclusive a se levantar certas preocupações com relação 

concentração do vinhoto. 

.. 
a 

Apesar da época tradicional de plantio ser de janeiro à 
abril (cana de ano e meio ou plantio antecipado para setembro/ ou 
tubro, cana de ano), em algumas destilarias, tem sido feito logo 

após o término da safra (novembro à dezembro) com colheita de 18 

meses após), coincidindo com o início das chuvas na área conside 

rada. Também, principalmente os talhões cortados por Último, pro 
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porcionarão baixo Índice de área foliar (cana-de-soca ou brotação 

se soqueiras), como proteção ao solo, além da própria inexistên 

eia de cobertura morta (necessidade de se manter limpo o canavia~ 

para o que recomenda-se 3 a 4 capinas anuais ou aplicação de her 

bicidas em pré e pós emergência). 

Assim, tem-se uma grande proporçao de área destinada à 
cana-de-açúcar desprotegida, o que favorece, através do efeito de 

"splashn, a desagregação mecânica dos agregados, que imediatamen 

te são transportados pelo fluxo por terra. 

A erodibilidade do solo é influenciada pelas suas cara~ 

terísticas físicas, principalmente aquelas que afetam a capacida 

de de resistir ao despreendimento e ao transporte pela chuva e en 

xurrada. Assim, a má drenagem interna, como previsto sobretudo pa 

ra os horizontes B argilosos~ constata-·se a redução da estabilida 

de, com tendência para a perda por erosão. 

Os solos podzÓlicos (PVd), por apresentarem normalmente 

diferenças texturais entre os horizontes, proporcionam capacidade 

de infiltração diferenciada, tornando-os suceptíveis à erosão, s~ 
bretudo com relação à sub-, superfície, uma vez que a camada supe 

rior, de textura arenosa à média, responde por uma boa 
e aeração (Stolf, 1985). 

drenagem 

Os latossolos roxo distróficos (LRd), principalmente qual 

do submetidos ao tráfego intenso, sofrem distúrbios, perdendo PªE 
te da macroporosidade, apesar das camadas inferiores (abaixo de 

30-40 cm), permanecerem com a estrutura original. 

Pesquisas realizadas no Instituto Agronômico de Campinas 

(Bertoni et Alii, 1972), em declives entre 8,5 e 12,8%, conside 

rando um total pluviométrico de 1.300 mm, obteve-se um total anel 

de 12,4 t/ha, referente à perda de terra, e 4,2% da chuva, corre~ 

pendente à perda de água por escoamento. Tais valores resultam da 

média ponderada para três tipos de solos no Estado de São Paulo 

(arenoso, argiloso e terra-roxa), em parcelas com lançantes de 25 

metros. 

Pesquisas realizadas em Goiânia (Casseti, 1983), consta 

tou-se, em duas parcelas de cultivas (uma desprovida de cobertur~ 

com 6,73% de declive e outra com plantio de arroz, com 11,01%, am 

bas em latossolo vermelho-amarelo distrófico), uma perda de solo 
de 41,65 t/ha/a. e uma perda de água,por escoamento, de 11,81% da 

chuva caída, o que de certa forma também pode oferecer alguns sub 

sÍdios comparativos com a área em questão. 

Apesar da cana-de-açúcar ser considerada uma planta con 
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troladora de erosao quando plantada em nível, na época da reforma 

as áreas f icarn expostas e sem proteção desde o preparo do solo ~é 
-apos o plantio. 

O cultivo em áreas declivosas, onde o limite é a própria 

exequibilidade das operações do plantio ao transporte~ tem gerado 

erosões consideráveis e irreversíveis pela própria natureza do fe 

nôrneno. Verifica-se nessas áreas, um decréscimo da produção devi 

do ao efeito de 11 splash 11 na desagregação mecânica dos agregados, 

erosão laminar ou mesmo concentrada, proporcionando a evolução de 
boçorocas. 

.. 
Em sintese, tem-se observado, que mesmo nos baixos decli 

ves, evidenciados na área da Usina Santa Helena de Goiás, corno no 

trecho descrito anteriormente, os impactos meteorológicos cornand~ 

dos pela chuva, tem respondido sobretudo pelo fluxo laminar, que 

se em um primeiro momento deixa de denunciar a abrasão acelerad~ 

por outro se constitui em urna forma contínua de retirada das cama 

das superficiais do solo, o que pode ser denunciado através da co 

!oração barrenta das águas escoadas (identificada pela presença 

do hidróxido de ferro da fase residual biostásica) e mesmo 

reamento dos cursos fluviais. 
asso 

As características dos solos tropicais exigem condições 

de manejo adequado, visto que apresentam capacidade de troca de 

cations (CTC) baixa, determinada pelo tipo de argila presente,po~ 

suindo ainda) rápida decomposição da matéria orgânica, o que in 

fluencia na CTC e estruturação dos solos, comprometendo a fertil~ 

dade, mesmo a capacidade de retenção de água (Primavesi,1980)Além 

desses aspectos, a concentração de óxido de ferro, a maior capac! 

dade de fixar fósforo e outros ânions, não admitem prática ou ma 

nejo agrícola comum. 

Além dos aspectos relacionados à questão erosional, toda 

monocultura tende a proporcionar o efeito_alelopático, que se ca 

racteriza pela simplificação do ecossistema, tornando a cana vul 

nerável à proliferação de pragas. Tais colocações podem ser ilus 

tradas por Lutzembergen (1980, p. 24): '' a mecanização intensiva 

pressupõe grandes monoculturas. Estas monoculturas significam ra 

dical simplificação do ecossistema agrícola. Mas urna das leis 

mais fundamentais da Ecologia é de que a homeostase é diretamente 

proporcional à complexidade do sistema. Um ecossistema simplific~ 

do é tanto mais vulnerável quanto maior for a simplificação. A 

praga é consequência direta desta simplificação. Um desequilíbrio 

traz outro e inicia-se um ciclo diabólico que leva a 

sempre mais violentas i;. 

agressoes 
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Diversas doenças podem reduzir consideravelmente a produ 

çao da cana, como o carvão, o mosáico, raquitismo-das-· soqueiras, 

podridão·--vermelha, escaldura-das-folhas e mancha-ocular. O contr9 

le das pragas, de modo geral, é feito pelo emprego de variedades 

resistentes, como o raquitismo que é controlado por tratamentotér 
mico, 

A principal praga é a broca, sendo o método de 

mais importante o biológico. Além dessas, outras de menor 

tância são encontradas, como o percevejo-castanho, cupim,, 

lus, lagarta-das-folhas, que são controladas pelo emprego 
ticidas. 

controle 

impor 

migd9_ 

de inse 

A modernização da agricultura levou a ser uma grande co~ 

sumidora de energia, principalmente a energia fóssil, refletindo 

o desenvolvimento de sistemas de produção pouco eficientes. 

O Proálcool, além das implicações de natureza sócio- eco 

nSmicas, ncom a tecnologia com a qual está sendo conduzido, poss! 

velmente a produção de energia em álcool não compensará o consumo 

de energia gasto no processo de produção, nos tratores, nos adu 

bos, nos agro-tóxicos, na infra-· estrutura das des-tilarias, no trans 

porte, etc." (Graziano Neto, 1982, p. 124). 

Merece ainda observar as implicações das extensas mono 

culturas canavieiras na paisagem: 11 são verdes também, mas são tri.~ 

tes e monótonas, como os desertos. Os trabalhadores mal encontram 

a sombra de uma árvore para repousar( ... ). Não se escuta mais o 

gorgeio dos pássaros. As horas agradáveis passadas à beira de um 

rio pescando tornam-se simplesmente recordações para nossos fillus 

dormirem( ... ). Tudo está ficando muito triste e o homem, cada 

vez mais se embrutece. Perde o contato com a natureza, desconhece 

o seu mundo, desconhece a si mesmo" (Graziano Neto, 1980, p.126). 

As queimadas, comuns nos canaviais antes do corte, "além 

de matarem a população de inimigos naturais e de prejudicarem a 

vida microbiana e destruirem a matéria orgânica do solo, agravam 

também o problema da acumulação do gás carbônico na atmosfera,que 

por sua vez influenciam a radiação solar e a temperatura da terra' 

(Vinogradov, 1981). Além dessas questões, acredita-se que o fogo 

se constitui num elemento implicador da redução hídrica do sol~ 

porém, a falta de maiores informações ou estudos sobre essa que~ 

tão, impedem uma análise proporcional aos efeitos produzidos. 

O vinhoto, também conhecido como vinhaça, caldas ou res 

tilo, é obtido à partir de matérias-primas diversas, sendo a cana 

-de-açúcar, um dos principais fornecedores. Produzida numa propor 
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çao de 13 vezes o volume do álcool (uma tonelada de cana produz 

em média 70 litros de álcool e 913 litros de restilo) esse resí 

duo poluente tem se constituído em um dos principais responsáveis 

por danos ecológicos. 

O teor de sólidos do vinhoto varia de 20 a 80 g/l., sen 

do que 80% do total corresponde a sólidos orgânicos, que conferem 

ao vinhoto uma DBO (taxa de demanda bioquímica de oxigênio) equi 

valente de 16,4 a 25,0 g/l. (Ribeiro, 1980). Corresponde portant~ 

a 60% da carga de DBO de todos os efluentes de uma destilaria, o 

que implica em redução de oxigênio para a decomposição dos mesmo~ 

com prejuízo à sobrevivência dos organismos que encontram-se num 

mesmo ambiente. 

Dado o carater poluente que apresenta, quando lançado em 

mananciais) prejudica sensivelmente o abastecimento de água para 

as cidades e atividades econômicas, altera de forma intensa o 

equilíbrio ecológico das águas interiores e causa prejuízo aos re 

cursos pesqueiros. 

Moreti (1980, p. 138), considerando a região norte e no 

roeste do Estado de São Paulo, bem como o norte do Paraná, onde 

se produz 65% do álcool brasileiro, estimou que a vazão de vinho 

to na bacia do rio Paraná, provenientes da lavagem de solo e des 

cargas diretas, será de 300 m3 por minuto, o que implicará em da 

nos incalculáveis, sobretudo à fauna ictiolÓgica. 

Se a legislação específica tem restringido a prática 

descarga direta do restilo nos cursos fluviais, o emprego do 

mo na lavoura, de certa forma acaba tendo como destino os 

prios mananciais, através do fluxo por terra. 

de 

mes 

Dada as suas propriedades químicas (presença de potássio, 

enxôfre, cálcio, nitrogênio, magnésio e fósforo) e dificuldadesde 

transporte, o vinhoto, considerando principalmente a quantidade 

produzida, tem sido utilizado de maneira crescente na ferti- irri 

gação do canavial, o que responde pelo risco de impermeabilização 

do solo, dependendo do grau de concentração e intensidade de apli 

cação. O bagaço de cana, através da prensagem, tem sido empregado 

na alimentação de animais como ração, produção de gás em biodige~ 

tore geradores de energia, como pode ser exemplificado através da 

destilaria Jalles Machado, em Goianésia. 

Diante do crescente número de destilarias de álcool im 

plantadas principalmente após a criação do Proálcool, a SEMA tem 

intensificado a apresentação de normas específicas, visando o con 

trole de poluentes derivados das mesmas, resultantes do processo 

de produção. 
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Além dos decretos e portarias de carater genérico, como 
a preocupação quanto ao controle da poluição do ar por partículas 
em suspensão (Portaria 0231/76), à partir de 1978 a legislação co 
meça a ter uma certa preocupação especificamente com relação às 

destilarias, como pode-se observar através da Portaria 1.832/ 7~ 

quanto às normas ou autorização para derivar águas públicas fede 
rais para aplicação das indústrias e higiene. Isso porque, como se 
sabe, algumas destilarias ainda utilizam-se dos mananciais para 
lavagem da cana, obrigando inclusive a provocar o desvio de drena 
gem para o interior das mesmas, como acontece com as Usinas Santa 
Helena e Monteiro de Barros, em Goianésia. 

Quanto ao despejo de efluentes nos mananciais, a Porta 
ria 323/78 estabelece as seguintes normas principais: nI. Ã Pª!: 

tir da safra 1979/80, fica proibido o lançamento, direto ou indi 
reto, do vinhoto em qualquer coleção hídrica, pelas destilarias de 
álcool instaladas ou que se venham a instalar no país; II. As e~ 

presas proprietárias de destilarias apresentarão, no prazo máximo 
de 3 meses a partir da data desta portaria (29.11.78), projetos 
para implantação de sistema adequado de tratamento e/ou utiliza 
ção de vinhoto, visando ao controle da poluição hídrica"'. 

A portaria 053/79 também atinge as destilarias, princi 

palmente no que se refere aos resíduos sólidos constantes dos se 
guintes itens: "II. O lixo "in-naturac não deve ser utilizado 

agricultura ou na alimentação de animais; IV. Os lixos ou 

na 
• res1 

duos sólidos não devem ser lançados em cursos d~agua, lagos e la 
goas, salvo na hipótese de necessidade de aterro de lagoas artifi 
ciais, autorizado pelo Órgão estadual de controle da poluição e 
de preservação ambiental". 

Outras leis são aplicadas ao caso das destilarias, como a 
Portaria 124/80, de 20.08.80, que estabelece o seguinte, em seu 
item I: "Quaisquer indústrias potencialmen:te poluidoras, bem como 
as construções ou estruturas que armazenam substâncias capazes de 
causar poluição hídrica, devem ficar localizadas a uma distância 
mínima de 200 metros das coleções hídricas ou cursos dâgua mais 
próximos 11

• 

A Portaria 158/80, de 03.11.80, mantém a proibição de 
lançamento de vinhoto em qualquer coleção hídrica, constante da 
Portaria 323/78, além de estabelecer medidas quanto ao tratamento 
e/ou utilização do restilo, vincula a liberação de financiamentos 
ou incentivos governamentais (Íte~ XIV) a existência de projetos 
apreciados pela SEMA. 

Ainda, a Lei Estadual 8.544/78, de 17.10.78, dispÕe so 
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bre o controle de poluição do meio ambiente, onde sao estabeleci 

das penalidades aos infratores (Art. 79): § 19. de 2 a 8 UPCs/dia 

para infrações leves e de 9 a 20 UPCs às infrações graves. 

O convênio CELG-SEMAGO, de 14.05.79, objetiva o impleme~ 

to de normas de controle de poluição industrial, mediante solici 

tação de fornecimento de energia elétrica. Na cláusula segunda, a 

Celg (Centrais Elétricas de Goiás) se compromete a exigir da em 

presa solicitante de fornecimento de energia elétrica, com consu 

mo superior a 2. 300 volts, "licença de funcionamento da SEMAG0 1
'. 

Por ultimo, o ofício CENAL 074/80, de 25.01.80 , atende 

pedido da SEMA e Portaria Minter 323/78, onde estabelece a depen 

dência de financiamento ou incentivos fiscais governamentais às 

usinas ou destilarias, mediante projeto de tratamento e/ou utili 

zação adequada de seus efluentes, devidamente aprovados pelos Ór 

gaos estaduais de controle de poluição, credenciados pela SEMA. 

Dentre os pontos considerados, o maior número de irreg~ 

laridades provocadas pelas destilarias refere-se principalmente à 
f orrna de liberação do vinhoto em mananciais ou modo inadequado de 

aplicação da vinhaça das destilarias, e ainda, a utilização da 

água para resfriamento, lavagem de pisos, equipamentos e lavagem 

da própria cana, que após aproveitamento, retorna sem o devido 

tratamento aos mananciais. 

Em Goiás, conforme já se considerou, até a safra 1983/8~ 

apenas duas usinas anexas utilizavam-se de lavagem de cana atra 

vés de mananciais, o que implicou em urna série de advertências e 

mesmo auto de infração aplicados pela SEMAGO. Tais irregularidades 

são atribuídas ao tempo de funcionamento das usinas, o que tem di 

ficultado um diálogo cordial, segundo a Divisão deControle de Po 

luição da SEMAGO, no sentido de sanar todas as anomalias. 

As demais destilarias, implantadas entre 1982/83, foram 

desde o início, rigorosamente submetidas ã·1egislação vigente,me~ 

mo porque a liberação de funcionamento depende de alvará da Su 

perintendência do Meio Ambiente, conforme se verificou anteriomen 

te. 

Assim sendo, as demais destilarias utilizam-se de irrig~ 

ção ou água recirculada para lavagem de cana, o mesmo acontecendo 

com a origem da água para resfriamento, lavagem de equipamentos 

e de pisos. Exceção apenas com relação à Goálcool, destilarias 

Anicuns e Lago Azul, que utilizam-se de mananciais para agua de 

resfriamento. 

Quanto ao vinhoto, todas as usinas e destilarias, atual 
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mente, utilizam-se do mesmo para irrigação, através de sulcos de 

infiltração, aspersão por caminhões hidráulicos, caminhões1anques 

com queda livre ou com tomada de força, ou ainda, como é o caso 

da destilaria Jalles Machado, o restilo é proporcionalmente mistu 

rado à água de lavagem de cana, encaminhado aos tanques de decan 

tação e posteriormente utilizados no processo de irrigação atra 

vês de "canhões" de aspersão. O penúltimo processo, utilizado pe 
la maioria das destilarias, tem o inconveniente, de se não devida 

mente cuidado, permitir vazamento de vinhoto pela vertente, o que 

poderá atingir os mananciais. Isso normalmente acontece por nao 

ser a carga transportada por caminhões especiais (hidráulicos). 

Conforme demonstrativo apresentado pela Semago (1983),do 

total de 8 advertências e 4 autos de infração aplicados à partir 

do controle daquele Órgão, só na safra 1983/84, foram lavradas 7 

advertências (Usina Goianésia e Santa Helena de Goiás; Destila 
rias Lago Azul, Nova União, Anicuns e Pite) e 3 multas ( Usinas 

Goianésia ou Monteiro de Barros e Santa Helena,e Destilaria 

S.A.), sendo uma no valor de Cr$ 1.821.620,00, outra de Cr$ 

2.295.241,00 e a Última de Cr$ 523.967,00, respectivamente. 

Pi te 

As 
principais causas de auto de infração decorreram do lançamento de 

água de lavagem de cana nos mananciais, lançamento de vinhoto nas 

estradas e tanques de resfriamento de vinhaça com volume acentua 

do no término da safra. A forma de utilização de resíduos sólidos 

não tem merecido preocupação por parte da Superintendência, o me~ 

mo acontecendo com relação à fuligem decorrente da queima dos ca 

naviais para limpesa e corte, visto que tais unidades localizam .. . 
se em areas rurais. 

Conforme informações do Sr. Floriano Mendonça Ribeiro,Di 

retor Administrativo da Usina Santa Helena, a mesma está submeti 

da à fiscalização permanente por parte da Semago. "Temos procur~ 

do poluir o mínimo possível 1
; , considerando a atenção dedicada à 

questão ecológica e o montante de investimento aplicado para tal. 

As águas se constituem nos principais poluentes, 

me se viu . A água pesada, bem como o vinhoto ou restilo, 

pais agentes poluentes, são removidos através de caminhões 

confor 

princ_! 

tan 

ques, num total de 16, que irrigam a lavoura e estrada, o:ferecen 

do fertilidade ao solo. Conforme pôde-se observar na estrada de 

acesso à Usina Santa Helena, a concentração de vinhoto derramado 

é tal que processou o concrecionamento da mesma, dando a . impre! 

são de pavimento. São 300.000 m3 de água poluente irrigada diaria 
mente (1984). 

A água de lavagem de cana provém do córrego Campo Alegr~ 
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que segundo o Diretor Administrativo da Usina, vem poluido pelo 

esgoto da cidade, não recebendo qualquer descarga de efluente pro 

duzido pela unidade industrial. 

Em entrevista mantida com o operador Manoel Lucas Sobri 

nho, que trabalha na seção de tratamento de água, pode-se consta 

tar a consciência dos efeitos nocivos dos elementos poluentes.Ale 

ga o Diretor que''a usina nunca teve acidente de vulto" ,porém,qua!_ 

quer anomalia é punida com advertências e multas pela Semago. 

Dentre as implicações ambientais consideradas,merece . de~ 

taque especial o caso da destilaria Pite S.A., ocorrido em 04. 

10.82. Conforme relatório 139/82, de 05.10.82 da Semago, foram 

lançados aproximadamente 13 milhões de litros de vinhoto, corres 

pendente a 6/8 dias de destilação normal, nas águas do ribeirão 

Canastra (município de Uruana e Itapuranga), o que gerou grande 

mortandade de peixes, colocando em risco inclusive o abastecimen 

to de água tratada (Folha de Goiás de 06.10.82 e jornal O Popular 

de 07.10.82). 

No dia 08.10.82, o jornal "O Popular" noticiava que o p~ 

rigo do vinhoto havia passado:!icerca de 10 milhões de litros de 

vinhoto vasaram e grande parte caiu nos rios Canastra, Uru e das 

Almas, no final da semana passada, ameaçando os municípios de Ita 

puranga, Uruana, Ceres e Rialma. Mas o problema está controladd'. 

No mesmo dia, o mesmo jornal, em editorial, falava da incompatib~ 

lidade essencial entre o incremento da industrialização e o equ~ 

lÍbrio ecológico. Continuando, 11 
••• a alegação é falsa, mas cos 

tuma prevalecer porque nem sempre as comunidades se mobilizam p~ 

ra opor sua força social à força múltipla do poder econômico, que 

está sempre por trás da poluição'~. 

No dia seguinte, o jornal "Diário da Manhã 11 (09.10.82)fa 

zia um balanço das consequências, por repórteres enviados esp!:_ 

ciais: 11 
••• um número incalculável de peix~s já morreu nos rios 

Canastra e Uru, em função da poluição das águas, e nao há remanso 

ou galho de árvore caído nos leitos, junto do qual nao se podecog 

tar vários deles apodrecendo na superfície. No percurso entre a 

lagoa de depósito e o rio, onde o agente poluente está mais con 

centrado, nem mesmo as pastagens escaparam à morte 11
• 

Poucos dias antes da ocorrência, a destilaria havia sido 
... 

advertida (Auto 104/82, de 09.09.82), pelo lançamento de aguas 
de lavagem de cana em cursos d ... agua. 

Diante da irregularidade, foi lavrado Auto de Infração n 

0113/82 (05.10.82), por infringirem o Decreto Lei 1.745/79 ( Art~ 
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21 e 22), com multa de 20 UPCs/dia (infração grave), até que se 

eliminasse o lançamento de águas residuárias no manancial. 

As conclusões apresentadas pela Semago foram as SEguinte~ 
causa de mortandade da população ictiolÓgica determinada pela re 

dução da taxa de oxigênio dissolvido (OD). Após alcançar o rio 

Uru, receptor do ribeirão Canastra, os danos foram aliviados em 

decorrência da autodepuração gerada pela elevada vazão do referi 

do curso (Jornal 11 Diário da Manhã 1 ~ de 15 .10. 82). 

As recomendações da Superintendência foram priorizadas 

por: aumento da frota de caminhões tanque para distribuir a vinh~ 

ça na lavoura; consulta de técnicos em barragens para constatar 

segurança do tanque de vinhaça, comocorreção das infiltrações exi.s 

tentes; instalar sistema de grades de retenção para material flo 

tante antes das águas de lavagem de cana serem lançadas nos tan 

ques de decantação e mudar o local da tubulação de comunicação en 
tre os tanques de decantação. ( 11 Folha de Goiás:! e no Popular 11 de 
21.10.82). 

No dia 18 de outubro, a Semago recebeu relatório dos téc 

nicos que visitaram os reservatórios de vinhaça da destilaria Pi 
te S.A., no município de Itapuranga, onde constataram continuida 

de do vazamento dos tanques~ conforme denúncias apresentadas (joE 

nal 15 Folha de Goiás" e 11 0 Popular1
' de 19.10.82). No dia seguinte, 

a 11 Folha de Goiásn relatava: ''A Destilaria de Ãlcool Pite S.A.con 

tinua causando problemas aos habitantes da cidade de Itapurang~ 

Recentemente a usina jogou aproximadamente 16 milhões de litros 

de vinhoto no ribeirão Canastra, provocando um alto Índice de po 

luição e a mortandade de peixes. Agora, a população está enfren 

tando outras consequências como o mau cheiro exalado pelo vinhot~ 

Vários moradores da cidade afirmam que todos os dias, por volta 

das 18 horas até altas horas da madrugada, o mau cheiro invade as 

áreas próximas à destilaria. Isso acontece porque o vinhoto está 

sendo jogado nas estradas que dão acesso à cidade, principalmente 

na rodovia que liga Itapuranga à Goiânia". 

O Auto de Infração (0113/84), com prazo para pagamento 

de até 20 dias, teve a multa relativa suspensa por despacho do S~ 

perintendente Adjunto da Semago (02/82), em 27.10.82, sendo po~ 

teriormente (03.11.82) expedida guia de recolhimento n9 294/82,e~ 

tipulando valor de Cr$ 1.056.190,00, correspondente à multa pro 

priamente dita e análises laboratoriais, com 7 dias para ser qu! 

tada. 

No dia 03.01.83, a Pite S.A. entra com recurso, solici 

tando liberação de multa, justificado através de cumprimento das 
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prioridades estabelecidas pela Semago. Acatada parcialmente as 

proposições, o Superintendente autorizou recálculo, o que foi fei 

to no dia seguinte, com redução da multa em 50% (Cr$ 523.967,00 ), 

a qual foi recolhida em 21.01.83. 

Diante desse exemplo, pode-se observar a inexpressivid~ 

de política da Sema, diante das injunções econômicas, que apesar 

de possuir rica legislação, as deficiências operacionais e de au 

tonomia de poder, vêem-se frequentemente estioladas. 

Para finalizar, convém evidenciar que tais questões am 

bientais encontram-se vinculadas diretamente ao modo de produção 

estabelecido. 1'A exploração do homem e o usufruto da natureza es 

tão ligados e não existe crise no usufruto da natureza que nao se 

ja uma crise do modo de: vida do homem11 (Bosquet, 1979, p.33). Por 

tanto, a Única preocupação específica do capital refere- se ao 

efeito Útil e mais imediato, relativo às suas atividades. 

Conforme expressou Engels (1975, p. 223-4) com relação 

às vitórias humanas sobre a natureza : " ... ela exerce a sua vin 

gança. Cada uma delas, na verdade, produz outras muito diferente~ 

não previstas, que quase sempre anulam essas primeiras conseque!! 
cias ( ... ). Somos a cada passo advertidos de que não podemos domi 

nar a natureza como um conquistador domina um povo estrangeiro,c~ 

mo alguém situado fora da Natureza; mas sim que lhe pertencemos, 

com a nossa carne, nosso sangue, nosso cérebro, que estamos no 

meio dela; e que todo o nosso domínio sobre ela consiste na vanta 

gem que levamos sobre os demais seres, de poder chegar a conhecer 

suas leis e aplic~-las corretamente". 

Assim sendo, tem-se nas relações de produção da agroi!! 

dÚstria canavieira as seguintes implicações consideradas: a terra 

como propriedade privada; a força de trabalho como acúmulo de ca 

pital e o ambiente como elemento de efeito útil e imediato. 
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4. COr!CLUSOES 

Como se viu, os aspectos tratados no presente estudo en 

contram-se diretamente vinculados às relações de produção, que 

implicam nas forças produtivas e consequentemente nas instituiçÕES 
político-jurídicas da superestrutura. Nas forças produtivas, em 

se tratando das relaçSes homem··natureza, e na superestrutura, co~ 

siderando a legislação protecionista do Proálcool quanto a polít~ 

ca agroenergêtica, favorecendo a concentração do capital. Deve-se 

ressaltar que a política agroenergética em questão, é uma resul 

tante da política de transporte rodoviarista, adotada à partir de 

1956, em detrimento do transporte ferroviário, no sentido de apoio 

às exigências das indústrias automobilísticas estrangeiras, im 
plantadas no Brasil. 

O favorecimento em questão, refere-se sobretudo ao limite 

mínimo de produção estabelecido pelo Proálcool (120.000 litros/ 

dia)} o que elimina por completo, a participação do pequeno prod~ 
tor no processo. Assim, o caminho torna-se livre ao grande empr~ 

sário, que se beneficia dos incentivos oferecidos pelo programa, 

favorecendo a reprodução do capital. Deve-se acrescentar ainda,os 

interesses políticos na aprovação das destilarias, conforme denún 
eia apresentada em 20. 06. 84, pelo jornal "Folha de S. Paulo n ( 11 Ce 

nal aprova usina com pareceres contra 11
). 

Apesar das críticas ao sistema, inclusive através de de 

monstrações de custo, o Proálcool sobrevive e tende a ampliar 

suas bases, em função das relações de produção consideradas, man 

tidas pela estrutura político-econômica em vigor. 

Como se sabe, o álcool é indexado à gasolina, nao podendo 

custar mais do que 65% do preço daquele derivado de petróleo, que 

além de implicar na diferença de custo à Petrobrás, ou melhor, ao 
Tesouro Nacional, responde pelo denominado efeito de nmicrofonia 11

, 

referido por Gurgel, ou seja, 11 a cada vez que aumenta o preço do 

álcool pago aos usineiros, sobem, também, os demais combustíveis 

que tem seu preço atrelado ao do álcool. Simultaneamente, como um 
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fio condutor, o aumento dos derivados eleva os preços da alimenta 

ção, dos transportes, da habitação, dos salários e retorna ao po~ 

to de partida - os produtores de álcool - que, então vaõ pedir no 

vo aumento para o produto'1 (R. Senhor n. 256 de 01.02.86). 

Caso seja mantido o atual ritmo de crescimento da frota 

de carro à álcool, da ordem de 500 mil veículos/ano, o país deve 

rá produzir mais 15 bilhões de litros de álcool, o dobro da produ 

ção atual. Esses dados são preocupantes, ao se considerar a neces 

sária expansão das áreas canavieiras, que conforme estatísticas 

consideradas, implicará em incorporação de aproximadamente 230.000 

ha/ano a área já existente. 

Esse processo de adição de área destinada ao plantio da 

cana tem respondido por aquisição de terras por parte dos usinei 

ros. (privatização dos meios de produção), quando não são arrenda 

das ou ampliadas por fornecedores, conforme se verificou com rela 
. ~ . çao ao mun1c1p10 estudado. 

Apesar de ter-se observado uma redução do número dos p~ 
-quenos estabelecimentos (inferiores a 20 ha.), e respectivas are 

as, entre 1975 e 1980~ tanto a nível estadual quanto local (Santa 

Helena de Goiás), e um relativo aumento de estabelecimentos-áreas 

de propriedades superiores a 1.000 ha., muito pouco pode-se infe 

rir com relação a uma implicação direta da expansão canavieira. A 

incorporação de novas áreas parece se constituir no argumento pri.~ 

cipal como justificativa do acréscimo dos grandes estabelecimen 

tos, o que implica na redução proporcional dos pequenos, conside 

rando a política desenvolvimentista do governo Médice, através da 

criação dos grandes projetos agropecuários, que no dizer de Val 
verde (1983/84), de "agro" só tem o nome. 

Além desse evidente processo de concentração da produçã~ 

relacionada sobretudo à incorporação de novas áreas, observa

uma substituição de cultives alimentares ~ela cana-de-açúcar, 
forme informações obtidas de fornecedores em Santa Helena de 

ás. Através dos dados da Produção Agrícola Municipal (Fund. 

observou-se que enquanto a cana-de-açúcar cresceu na ordem 

373,5% e 134,3% entre 1975/84, no Estado de Goiás e município 

se 

con 

Goi 
IBGE), 

de 

de 

Santa Helena, respectivamente, produtos alimentares como 

cresceu apenas 8,6% em Goiás e teve uma redução de ~78,1% em 

ta Helena, no mesmo período. Ainda, o feijão registrou uma 

ção de -9,2% no Estado e a área de produção de mandioca foi 

zida em -30,8% e -80,5%, respectivamente (Tab. 14). 

arroz, 

San 

redu 

redu 

Apesar da defesa apresentada pela Sociedade dos Produto 

res de Ãlcool ou mesmo do Diretor Administrativo da Usina Santa 
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Helena, quanto a possibilidade de se fazer cultivo consorciado,s~ 

be-se que o aproveitamento dos espaços intercalados à cultura da 

cana é insignificante, se constituindo muito mais como demagogia 

que solução. 

Apesar das entrevistas sobre as relações de trabalho em 

Santa Helena de Goiás terem acontecido em julho de 1984, até o fi 

nal deste estudo , nada de substancial foi alterado, a não ser 

a tentativa de se converter mais uma vez (1985) o sistema de ava 

liação da produção do trabalhador (de metro linear para tonelagem), 

o que foi prontamente contestado pelos mesmos~ considerando a pe~ 

da de controle direto da quantidade de cana cortada. Fora isso, o 

trabalhador continua sendo encarado como força de trabalho substi 

tuível a qualquer momento, em decorrência da elevada procura em 

relação à oferta, o que amplia o exército de reserva e consequeg 
temente estiola um endurecimento das relações, tornando-os exclu 

dentes do processo de produção. Por outro lado, a crescente pol! 

tização dos trabalhadores tem respondido por reivindicações, que 

a superestrutura tem sabido manobrar, sem promover alterações nas 

relações de produção, como a propalada reforma agrária. 

As entrevistas mantidas em junho de 1984 demonstraram um 
maior grau de consciência dos trabalhadores, que participam das 

decisões sindicais. Mesmo assim, aindai>ranmuitos os problemas en 
centrados, como: 

- Falta de cana para corte, o que restringe a remuneraçao 

semanal ou mensal, alegando a usina, insuficiência de autonomia 
para moagem:i 

- Desconhecimento dos direitos trabalhistas, o que facili 

ta a proliferação de irregularidades (domingo não remunerado, pe~ 

da de 11direi to 11 de férias e 139 salário) chegando a eximir a em 

presa de responsabilidades assistenciais (trabalhadores sem regi! 

tro, cadastrados na 11 placa :• de outro ... ). Também o desemprego em 

massa, favorecido pela desatenção do próprio Ministério do Traba 
lho, pode ser constatado, como aconteceu na safra 1983/84, quando 

250 bÓias~frias provenientes de Acreúna (município vizinho),foram 

dispensados sem qualquer direito, com as carteiras devolvidas sem 

registro; 

- Desemprego na entressafra da cana, sendo proporcionalne~ 
te poucos os empregados em atividades paralelas (safra de grãos}, 

o que origina o ''paradoxo da abundância com escassez :· descrito por 
Souza (1980); 

- Condição de 1 ' escravidão' ~ , como foi denunciada pelo Pre 

sidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Helena de 

Goiás, ocorrida na Usina Verdão, município de Maurilândia; 
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- Formas de exploração generalizadas, como o 11 vale-· pretd' -{vale que pode ser descontado em dinheiro em armazem marcado, de 

duzindo-se 20% do valor do mesmo) ) 

- Meio de transporte deficitário, que coloca em risco,mu! 

tas vezes, a própria segurança do trabalhador (número excessivo de 

bóias-frias por caminhão ou caminhão desprovido de bancos ... ) ; 

-- Baixos salários, por motivos considerados, ou ainda p~ 

la característica da cana~ que muitas vezes implica em redução da 

produção por metro-linear, como a cana de primeiro corte, deitad~ 
que muitas vezes dificulta até a delimitação dos eitos e impede 

uma produção diária superior a 50 metros. Esse fato se constitui 

no principal efeito s6cio-econBmico , exercendo reflexos diretos 

no regime alimentar {comem arroz, caldo de feijão - quando tem -e 

rapadura) e na condição de moradia (moram no extremo limbo de San 

ta Helena, em casebres normalmente revestidos por pedaços de plá~ 

tico ou papelão, sem qualquer infra-estrutura social); 

- Por Último pode-se observar um certo 1:terrorismo brancd' 

entre os trabalhadores, que mantém os mesmos, de certo modo, sub 

servientes às determinações dos empresários, em troca da manuten 
ção do emprego, uma vez que a procura é sempre superior à ofert~ 

conforme se comentou anteriormente. 

Quanto aos empregados dos fornecedores, a situação ê pra 

ticamente a mesma, existindo muitas reclamações quanto ao preço 

do metro-linear em re·lação ao tipo de cana cortada .. . 

A desagregação dos direitos dcstrabalhadores dos cana vi 

ais, até mesmo ' através das disposições legais, tem feito dos mes 

mos uma mercadoria (como renda capitalizada) própria das relações 

capitalistas (capitalismo dependente) de produção. Como sintetiza 

Graziano Neto {1983, p. 7), na cana- de-açúcar é uma planta maravi 

lhosa, de grande eficiência fotossintética, capacidade produtiva 

e resistência. Não está errado plantar cana, extrair açúcar e âl 

cool, produzir energia, energia renovável: Não. Errado está uma 

organização social que faz com que a produção de energia se dê às 

custas da produção de misérias 11
• 

As questões ambientais por sua vez, também vinculadas às 

relações de produção, tem a natureza como objeto de produção e co 

mo tal, de uso Útil e imediato. As transformações, sem maiores 

preocupaçoes com o ambiente, muitas vezes, em funçãq do lucro,tem 

respondido pelos efeitos de degradação que foram considerados : pr~ 

cesso de erosão acelerada ao se promover o plantio em época de 

término de safra, momento que os impactos meteorológicos respo~ 

dem pela desagregação mecânica das formações superficiais; queim~ 
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das, que destroem os humatos; ampliação da monocultura canavieir~ 
contribuindo para o processo de proliferação de pragas em decoE 
rência da simplificação do ecossistema (efeito alelopático) e co~ 

sequências do despejo de efluentes (vinhoto), direta ou indireta 

mente, nos cursos d .. agua, o que tem respondido pelos grandes "ac.!, 

dentesn ecológicos. Deve-se observar que o vinhoto ou restilo se 
constitui no principal elemento poluente; basta observar a rela 
ção do mesmo com a produção alcooleira: 1 tonelada de cana produz 

em média 70 litros de álcool e 913 litros de restilo. 

Ficõu mais uma vez demonstrado que as injunções econômi 
cas estão acima de qualquer preocupação ambiental na agroindÜ~ 

tria canavieira. Também constatou-se que as preocupações ambien 

tais encontram-se subjulgadas aos interesses políticos. 

Conforme Engels (1876, 1979), "os capitalistas, que domi 
nam a produção e seu intercâmbio, não se podem preocupar, cada um 
deles,.senão com o efeito Útil e mais imediato relativo às suas 
atividades". 

Assim sendo, a natureza tem sido vítima de constantes e 

crescentes agressões, não só porque registrou-se um aumento pop~ 

!acional, mas principalmente pelo estabelecimento do modo de pr~ 

dução, onde o condicionante do processo de trabalho se configura 
pela reprodução do capital. 

Mais uma vez convém ressaltar as características básicas do 
sistema de produção capitalista (capitalismo dependente) eviden 

ciadas no estudo da agroindústria canavieira em Goiás: a privati 

zação dos meios de produção; a força de trabalho como acúmulo de 
capital ("mais-valia") e a natureza como efeito Útil (recurso) e 

imediato, portanto, apropriada e transformada sem qualquer preoc~ 
pação ambiental. 

* 

* * 
A análise do fenômeno considerado se constituiu em um es 

tudo de caso, conforme objetivo proposto, visando a aplicação dos 
recursos gráficos oferecidos pela Semiologia Gráfica. 

Quanto às representações, deve-se considerar que os valo 

res apresentados foram devidamente tratados, segundo as regras do 
sistema gráfico, obedecendo o roteiro metodológico estabelecido . 

Após a definição da representação em função -de sua eficácia, os 
dados foram tratados e visualizados com base nas regras gerais da 

legibilidade. Os resultados foram devidamente comunicados, sist~ 

matizando a apresentação de uma análise gráfica (justificativa da 
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escolha do tratamento e representação adotados) imediata à repre 

sentação. 

Assim, procurou-se ao longo do presente .-·trabalho, mos 

trar a importância da representação gráfica moderna como instru 
mento de pesquisa e visualização da informação. 

Conforme Bertin (1977, p. 265), a representação gráfica 

não é so "um meio de comunicar com os outros ... ,, como também ser 

ve para levantar problemas e resolvê-los ... , dando forma visual 

à pesquisa e aos métodosª. 

Teixeira Neto (1983) procura resumir alguns pontos funda 

mentais considerados por Bertin (1977, p.265-67), quanto ao si~ 

nificado da representação gráfica como método lógico e racional. 

Assim, os verdadeiros capítulos de uma pesquisa são, evi 

dentemente: 

- a exposição das questões e dos dados: é a introdução; 

- a justificativa da escolha das manipulações e tratamen 

tos adotados, escolha esta que depende, por seu lado, das que~ 

tões e dos dados escolhidos, como também dos meios e dos 

sos materiais disponíveis e~ logicamente~ do tempo ; 

. - as etapas da manipulação e da interpretação ; 

- e as respostas às questões: é a conclusão~ 

recur 

Em síntese, a propriedade essencial da representação gr~ 

fica e sua semiologia é a de Ver. 

Maria Helena Mello e Cunha Santos 

Trabalho iniciado em março de 1984 e 

concluído em março de 1987. 
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Foto 1. Vista geral àa unidade industrial da Usina Santa He 

lena de Goiás . 

Foto 2 . Corte de cana (cana deitada 1 19 corte). Fazenda de 

Alexandre Mendonça (fornecedor) . Observa ··se a : · ~ dificuldade 

de estabelecimento dos eitos . 



Foto 3 . Corte de cana (cana em pé, 39 corte). Usina 

Helena de Goiás . 

t 
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Santa 

Foto 4. Condições de transporte dos bóias - frias (Usina San 

ta Helena de Goiás) . 
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Foto 5. Aspecto de moradia dos trabalhadores rurais da la 

voura canavieira (Vila Petrolina, Santa Helena de Goiis) . 

Foto 6. Aspecto de moradia dos bóias - frias (Vila Petrolina 1 

Santa Helena de Goiás) . ·:casas · de pau-á - pique, ·revestidas 

de plástico. 
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Foto 7 . Talhão após o corte da cana ) em processo de irrig~ 

çao com vinhoto (Usina Santa Helena de Goiás) . Observa -- se 

restos de cinza e a suceptibilidade aos efeitos erosionais . 

Foto 8. Aplicação de vinhoto por · canhões · de aspersão.(De~ 

tilaria Jalles Machado, Goianés ia). 
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