
 1                                                                       

INTRODUÇÃO 
 

Biocombustíveis: entendendo o problema 
 

 O domínio dos combustíveis fósseis no desenvolvimento dos transportes 

e na popularização mundial do automóvel foi emblematicamente inaugurada 

pelo sucesso nas vendas dos primeiros veículos de passeio nos EUA, depois 

que o motor do modelo FORD T 1908, movido a álcool, sofreu modificações em 

seu projeto original sendo convertido para gasolina (HOLBROOK, 1924). 

Quase 100 anos mais tarde uma mobilização global sinaliza a retomada dos 

biocombustíveis. No Brasil, por exemplo, desde 2002, apenas 3 em cada 10 

veículos saem de fábrica funcionando exclusivamente à base de derivados de 

petróleo, devendo constituir 50% de toda frota nacional circulante em 2012 

contrariando tendência observada durante todo o século XX (JANK & NAPPO, 

2009). O fim da era do petróleo dá lugar a inúmeras alternativas, entre as quais 

os combustíveis com base em produtos agrícolas tem um peso considerável, 

ainda que, nem de longe, majoritário (IEA, 2004). 

 

 Crise energética e mudanças climáticas – intrinsecamente relacionadas 

ao uso dos fósseis – são motivações seminais a essa retomada. Mas não basta 

dispor de biocombustíveis para que se atinja a tão almejada descarbonização 

da matriz energética mundial no setor dos transportes, mesmo num país em 

que biocombustíveis sejam anormalmente abundantes. No Brasil, se veículos à 

gasolina estão perdendo participação nas vendas, os que rodam 

exclusivamente a álcool estão quase extintos. A novidade, sem dúvida, está na 

ascendência dos Flex Fuel, que ao mesmo tempo em que revela viabilidade 

econômica nunca antes alcançada pelos combustíveis alternativos, reforça o 

inexorável lastro no petróleo como parâmetro universal de custo de 

oportunidade.  

 

Prova cabal é que o uso do álcool só se torna vantajoso quando seu 

preço não ultrapassa 70% daquele cobrado pela gasolina, que é mais eficiente, 

e detém maior capilaridade de distribuição, estabilidade no fornecimento e 
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preços, permanecendo como opção mais barata fora das regiões 

sucroalcooleiras (JANK & NAPPO, 2009). Mesmo os mais promissores motores 

elétricos, como o Prius da Toyota, por exemplo, apresentam-se no mercado 

sempre acompanhados também com a possibilidade de alternar seu uso com 

combustíveis fósseis. 

 

 Essa escassez relativa dos biocombustíveis é só uma primeira limitação. 

No novo setor agroenergético persistem os usos convencionais da 

motomecanização intensiva e dos gastos extraordinários em insumos 

petroquímicos – combustíveis, fertilizantes e pesticidas – sem os quais a 

agricultura moderna é inexeqüível. Derivam daí as principais restrições: a 

produção de biocombustíveis pode competir com a de alimentos, na expansão 

sobre terras florestadas inclusive, e compartilha da mesma necessidade no uso 

agrícola de materiais fósseis, mesmo no caso do etanol de cana-de-açúcar, 

cujo balanço energético de input-output é positivo, mas pode ser menor que um 

quarto dos propalados 1:8, dependendo do método de sensibilidade de 

avaliação das cadeias produtivas, como adverte Van der Weid (2009).  

 

  A análise crítica de uma economia orientada a redução das emissões de 

carbono possível pelo uso dos biocombustíveis, mas que traria riscos de 

desmatamentos e diminuição das terras destinadas à nutrição humana, permite 

assim postular uma inusitada e pouco discutida vantagem dos combustíveis 

convencionais, numa lógica inversa. Se o impacto do petróleo nas mudanças 

climáticas decorre da mobilização de material inerte no subsolo e despejo de 

subprodutos em forma de gases estufa, a atividade petrolífera é 

essencialmente geológico-extrativista, com explotação de subsolo e de 

baixíssima alteração imediata nos recursos na biosfera – salvo acidentes de 

vazamento e explosão, ocorrências freqüentes, mas não inexoráveis à 

produção (HOMER-DIXON, 2006). 

 

 Uma base de petróleo na Amazônia, por exemplo, que explore fosso de 

1 quilômetro de raio não precisa desmatar mais do que 20 hectares, um 

procedimento quase cirúrgico na floresta. Atividades pesqueiras podem ser 

realizadas a distâncias de até 600 metros das plataformas oceânicas, sem 



 3                                                                       

causar impacto substantivo no fornecimento de pescados e os bolsões de 

extratoras no Oriente Médio não implicam em desabastecimento agrícola 

regional, por estarem em solos desérticos e naturalmente pouco férteis. 

 

 O debate que se apresenta entre os dois modelos de energia torna-se 

então muito mais complexo, e por isso já se admite que biocombustíveis de 1ª 

geração se constituam solução apenas transitória, e condicionada à chamada 

2ª geração, única capaz de complementar a matriz energética de baixo 

carbono e ao mesmo tempo poupar terras. Todavia, isso só deverá acontecer 

em escala internacional em meados de 2020 (TYNER, 2008). Ademais, 

especialistas como Lester Brown (2006), Thomas Friedman (2006) e Homer-

Dixon (2006) apostam muito mais em fontes não orgânicas como modalidades 

de energia alternativa do que nos próprios agrocombustíveis.  

 
PREVISÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS BIOCOMBUSTÍVEIS DE 1ª E 

2ª GERAÇÕES 

 
Figura I Previsão da participação dos biocombustíveis de 1ª e 2ª gerações. Fonte Tyner (2008). 

 

 Até lá, a sustentação de energia alternativa para veículos dependerá da 

capacidade de inovação tecnológica dos motores, mas também da 

produtividade dos sistemas agrários, muitas vezes expansionistas e 

predatórios, como os casos registrados na Malásia e Indonésia, ou altamente 
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competitivos no mercado de alimentos, como o etanol de milho americano 

(OXFAM, 2008).  

 

   Onde experiências malogradas incitam o ceticismo de parte da 

comunidade científica, a corrente otimista vislumbra possibilidade de corrigi-las: 

o trunfo estaria na ocupação de terras marginais, sendo o Brasil o grande 

player global. Primeiro porque seu desenvolvimento tecnológico doméstico no 

setor sucroalcooleiro não encontra paralelo (MACEDO et al., 2008). Segundo, a 

cana só ocupa 1% do território (JANK & NAPPO, 2009), e, finalmente, porque 

as benesses naturais de clima e solo potencializam a verdadeira vantagem 

comparativa, dada pela existência descomunal de terras improdutivas, 

suficientemente capazes de acomodar os diversos modelos agrícolas sem 

comprometer a segurança alimentar nem a integridade dos ecossistemas 

(GOLDENBERG & GUARDABASSI, 2008). 

 

 Há nesses argumentos verdades pouco contestáveis, como a elevação 

extraordinária da produtividade da cana nas últimas décadas, sua eficiência 

fotossintética superior a qualquer outra sucroalcooleira, a economia de inputs 

na cadeia produtiva do etanol, a versatilidade de produção açúcar-álcool, e a 

sustentabilidade energética das usinas, verdadeiras biorrefinarias que 

exportam eletricidade oriunda da co-geração pelo aproveitamento do bagaço 

(MACEDO et al.,2008) .  

 

Outros argumentos, porém, são menos convincentes quando 

criticamente considerados. Se a cana ocupa apenas 1% do território, a soja, 

cultura mais plantada no país, corresponde a somente 2,7%, o milho outros 

1,8% e o algodão 0,3%. Conjuntamente, essas 4 lavouras energéticas 

abocanham quase ¾ de toda área agrícola brasileira efetivamente cultivada, 

sendo o quartil restante pulverizado entre o arroz, feijão, mandioca e uma 

centena de outras alimentícias (SIDRA/IBGE, 2009). Esse contra-argumento é 

útil para denotar que a diminuta participação da cana, no gigantismo do 

“território nacional”, é apenas ilusória, não se podendo daí deduzir que a 

competição com alimentos derive desprezível, se o que está em jogo não é a 

quantidade de terras, mas a quantidade daquelas que de fato interessam ao 
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setor sucroalcooleiro e a qualquer outro, ou seja, solos com boa fertilidade, 

infraestrutura de escoamento, incentivos fiscais, legislação ambiental menos 

restritiva etc. (CORTEZ, 2006).  

 

Supor a extraordinária disponibilidade de terras marginais como escape 

para expansão canavieira de eventuais competições pode ser outro erro, 

artifício válido somente enquanto mera abstração de escala, que agrega 

classes de uso do solo espacialmente muito dispersas e fragmentadas. Na 

geografia do Brasil real, as pastagens só existem como componentes 

contextualizados, em arranjos combinados e contíguos a outros tipos de 

ocupação, cujos tamanhos, freqüências, preços e acesso refletem o histórico 

de colonização local, conformando mosaicos de paisagens rurais peculiares, e 

que respondem a mercados de terras específicos. 

 

 Não se pode esperar que a oferta abundante dessas pastagens seja 

suficiente para criar uma procura proporcionalmente ajustada. Ao contrário, o 

setor sucroalcooleiro deve guiar sua demanda balizada em critérios 

racionalizados na adequação agronômica – topografia favorável à 

mecanização, fertilidade dos solos – e econômicos – retornos líquidos dos 

investimentos, custos de oportunidade das pastagens degradadas, custos de 

transação nas negociações de arrendamento ou compra das glebas, custos 

operacionais de transporte entre as áreas plantadas e a usina etc. Nessas 

circunstâncias, terras agrícolas já comprometidas com culturas alimentícias ou 

sob vegetação nativa são, no mínimo, tão atrativas quanto as pastagens. 

 

 A alternativa, um sistema integrado à conveniência da produção 

rotacional de combustíveis e alimentos, gerenciando cadeias produtivas 

retroalimentadas na recuperação de pastagens, que poderia justificar o 

investimento em terras desgastadas, ainda não deu sinais de vitalidade, restrita 

hoje a ensaios de campo (SPAROVEK et al., 2008) Se tecnicamente possível 

do ponto de vista da ciclagem de nutrientes, mas duvidosa em relação ao 

ajuste do calendário agrícola, sua operacionalização é claramente prostrada 

pela forte singularidade dos mercados, processos e produtos de três sistemas 

agrários historicamente autônomos: a pecuária extensiva, o complexo grãos-
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algodão e a indústria sucroalcooleira, cuja convivência regional tem se 

mostrado muito controvertida. Os recentes episódios de conflitos entre 

representações cooperativas de criadores de gado, sojicultores e canavieiros 

na demarcação e restrição ao avanço da agroenergia, levados às instâncias de 

Câmaras Municipais, Estadual e Ministério Público em Goiás, ilustram bem o 

caso (MPGO, 2008; SANTOS, 2008). 

 

 Mas a expressiva carência de estudos empíricos no Brasil não tem 

permitido ir além de conjecturas, com o embate permanecendo essencialmente 

ideológico. A prematuridade do fenômeno – a expansão significativa dos 

canaviais no Cerrado não é anterior a 2007 -, a desaceleração precoce de 

aporte de investimentos do setor, devido à recente crise financeira, e a 

insuficiência de dados primários, imprescindíveis para a construção de 

arcabouço argumentativo convincente, figuram como principais entraves ao 

estabelecimento de uma discussão científica robusta. 

 

 O principal desafio que se colocou à presente pesquisa foi justamente a 

tentativa de capturar dados primários através de métodos conjugados entre 

imersão no campo e confecção de mapas por imagens de satélite e fotografias 

aéreas, que permitam descrever e monitorar simultaneamente o ritmo de 

expansão canavieira, suas motivações objetivas e a nova dinâmica no uso e 

ocupação do mosaico das paisagens no Cerrado. Espera-se que as 

contribuições que daí emergirem contemplem ao menos duas esferas da 

pesquisa: (1) propor um método cuja credibilidade permita reproduzi-lo em 

outros estudos semelhantes, sanando ao menos parcialmente a lacuna 

experimental que caracteriza hoje esse ramo do conhecimento, e (2) oferecer 

assertivas pormenorizadas dos desdobramentos da expansão canavieira no 

Cerrado, descrevendo seus impactos na modelagem do uso e ocupação dos 

solos. 

 

 A pergunta que orientou esta tese foi inspirada no discurso uníssono do 

setor sucroalcooleiro, colocando-se um ponto de interrogação naquilo que para 

ele é premissa irrefutável: A expansão da cana-de-açúcar para produção de 

etanol no Cerrado, tem ocorrido preferencialmente sobre pastagens degradas? 
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A hipótese alternativa testada e corroborada foi a de que, ao contrário, numa 

arena concorrencial pelo acesso a terras produtivas, já arroteadas ou virgens, a 

rejeição às “pastagens degradadas” foi reveladora de uma prática que 

contradiz a premissa que elegeu o Cerrado como ambiente propício à 

expansão agroenergética.  

 

A imersão no campo, dada por entrevistas com os agentes envolvidos, 

permitiu diagnosticar motivações objetivas no processo de decisão na escolha 

dos terrenos a serem arroteados: topografia plana, expectativa de rendimentos 

dos talhões, infraestrutura de escoamento, proximidade das instalações da 

usina, fertilidade do solo e sucesso nas negociações de terras, revelando 

preferência por áreas ocupadas por lavouras de soja ou pastagens de alto 

suporte, com ocupação de pastagens degradas apenas em quantidades 

residuais. A legislação ambiental pouco restritiva, e o uso intensivo no máximo 

aproveitamento das áreas arroteadas reforçam a tendência regional em 

desmatar áreas nativas ou em alto estádio de regeneração.  

 

Tais motivações declaradas pelos agentes provocaram um novo 

dinamismo na modelagem do mosaico regional, perceptível pelo tratamento de 

imagens de satélite e fotografias aéreas, através do que foi possível localizar e 

mensurar com precisão a participação de cada uma das classes de uso do solo 

– cerrado, campos, pastagens e agricultura do complexo grãos-algodão – 

convertidas em canaviais. Conclui-se que, a despeito de especulações 

contrárias, há, definitivamente, competição regional entre agroenergia e 

produção de alimentos, com agravamento da pressão sobre os ecossistemas. 

O ritmo espantoso das transformações da paisagem reverberou-se para além 

das áreas de influência das usinas, sobretudo para acomodação local das 

atividades produtivas substituídas pela cana. Ademais, foi possível diagnosticar 

que criadores de gado migraram para municípios da Amazônia e Pantanal, 

enquanto sojicultores estão expandindo suas atividades em municípios de 

Cerrado na Amazônia Legal, mormente na região entremeada pelos rios Xingu 

e Tocantins. 
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 Esta tese está estruturada em 5 capítulos, divididos em 2 partes. A 

primeira parte apresenta ao leitor as definições oficiais dadas aos 

biocombustíveis, no breve capítulo 1, e as controvérsias em torno do debate, 

com resgate histórico e quadro recente, no capítulo 2, fechando a seção 

dedicada ao entendimento geral da temática. Na segunda parte da tese, 

estruturada em estudo de caso, o capitulo 3 expõem os métodos e hipóteses a 

serem testadas empiricamente, para o caso específico da expansão do etanol 

no cerrado, tomando o sudoeste de Goiás como referência. Para tanto, 

discorre-se no capítulo 4 sobre as paisagens naturais e os sistemas agrários 

que modelaram historicamente o mosaico rural na Região, oferecendo ao leitor 

os parâmetros necessários à compreensão dos problemas que decorrem de 

sua subversão na concorrência desafiadora do sistema sucroalcooleiro em 

expansão. No capítulo 5 testam-se as hipóteses propostas, com discussão 

aprofundada dos impactos do etanol no fornecimento de alimentos e supressão 

do bioma Cerrado, oferecendo assertivas conclusivas e recomendações. 
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PARTE 1 
 

BIOCOMBUSTÍVEIS: CONTROVÉRSIA AGRÍCOLA NA 

ECONOMIA DO PETRÓLEO 
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1. BIOCOMBUSTÍVEIS: O QUE SÃO? 

 

1.1 Biomassa e Bioenergia 

 

Biomassa é toda a matéria orgânica naturalmente isenta de traços de 

fossilização, abrangendo qualquer material íntegro ou em decomposição 

oriundo de plantas, animais, fungos, liquens, algas e microorganismos. Pode-

se defini-la, ainda, como a própria massa orgânica da Biosfera, distribuída 

desproporcionalmente entre todos os espécimes que compõem a 

biodiversidade no planeta, incluindo variedades criadas e manipuladas. Não se 

confunde, portanto, com o petróleo, carvão ou gás natural, que embora 

compostos orgânicos, têm origem fóssil, resultantes de processos geológicos 

(RICKLEFS, 2000).  Estima-se que a produção global de biomassa seja da 

ordem de 146 bilhões de toneladas por ano, entre produção agropecuária, lixo 

orgânico, regeneração de habitats, adensamento florestal e ciclagem 

bioquímica (DEMIRBAS, 2007).    

 

Toda a energia contida na biomassa é denominada Bioenergia. A rigor, é 

uma energia de baixa entropia originária dos mais elementares processos de 

fotossíntese e quimiossíntese, transferida e acumulada ao longo das cadeias 

ecológicas (RICKLEFS, 2000). Como recurso motor para as atividades 

socioeconômicas, a bioenergia é gerada a partir da exploração da biomassa, 

daí ser um recurso renovável, já que sua matriz é reproduzível naturalmente – 

adensamento das florestas -, ou intencionalmente – campos de cultivos de 

plantas, algas, criação animal etc. (IEA, 2007).  

Representa quase 14% de toda energia utilizada no mundo e 31% no 

Brasil. Entre as renováveis, é responsável por 66% do total gerado no país, 

seguida pela hidráulica, 32%, e pelas eólica, solar e maremotriz, que somam 

menos de 2% . No mundo, a participação da bioenergia entre as renováveis se 

eleva para 78% - influenciado, sobretudo, pela queima de lenha florestal em 

países populosos e pobres, como China e Índia e Bangladesh (IEA, 2004).
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Figura 1.1: Matriz Energética no Brasil e no Mundo (em tep). Fontes: IEA (2004) EPE (2008), SEA (2007), ANP (2008), USDOE (2008). Elaborado pelo autor.
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1.2 Biocombustíveis  

  

Toda biomassa submetida a processos de combustão para disponibilizar 

bioenergia é denominada biocombustível, resultante da queima da matéria 

orgânica por oxidação do carbono e hidrogênio, liberando energia térmica, 

Dióxido de Carbono (CO2) e Água (H2O). É comum, ainda, associar a “pirólise” 

como descritivo dos biocombustíveis, em que a biomassa, exposta a 

temperaturas superiores a 160º C, libera óleos pirólicos que se inflamam sem 

oxidação, configurando queima indireta.    

 

REAÇÃO SIMPLIFICADA DA QUEIMA DE BIOMASSA 
(BIOCOMBUSTÍVEL) 

 
Figura 1.2: Reação simplificada da queima de biomassa (biocombustível). Fonte Ricklefs 
(2000). Elaborado pelo autor. 

 

 A Agência Internacional de Energia (IEA, 2004) classifica os 

biocombustíveis segundo origem, processos de obtenção e complexidade 

industrial. A FAO (2007) caracteriza três tipos de biocombustíveis: (1) 

tradicionais de queima direta, para uso doméstico no cozimento e conforto 

térmico, (2) modernos de queima indireta, para fornecimento industrial na co-

geração elétrica, e (3) biocombustíveis líquidos para transporte, (a) de primeira 

geração – etanol, biodiesel e H-bio a partir de açucares, amido e óleos, e (b) de 

segunda geração – aproveitamento e conversão de material lignocelulósico e 

algáceo.  

  

   

  Biomassa    Bioenergia   +  CO2   +   H2O 
           ∆ 
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ÁRVORE DE TIPOS DE BIOCOMBUSTÍVEIS 

 
Figura 1.3: Árvore de Tipos de Biocombustíveis. Adaptado de IEA (2004) e FAO (2007). 
Elaborado pelo autor. 
 
  
 Os dois biocombustíveis industriais mais consumidos no mundo são o 

etanol e o biodiesel, mormente utilizados como substitutos ou complementares 

dos fósseis, geralmente em misturas que variam de 2% a 73%. Esses blends 

recebem codificações que indicam o percentual da mistura, num sistema de 

acrônimos compostos pela letra inicial do biocombustível seguida de sua 

participação percentual no combustível base, que é a gasolina no caso do 

etanol, e o diesel no caso do biodiesel. Assim, E5, E10 e E75 referem-se à 

gasolina que contém, respectivamente, 5%, 10% e 75% de etanol, enquanto 

B2, B5 e B10, indicam o diesel com 2%, 5% e 10% de biodiesel em sua fórmula 

usual. B100 e E100 são o biodiesel e o etanol puros. 
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1.2.1 Etanol e Biodiesel: processos elementares de produção 
   

1.2.1.1 Etanol  

 

 Os processos de obtenção do etanol são caracterizados por 

transformação bioquímica de açúcares em álcoois através da fermentação. 

Açúcares podem estar prontamente disponíveis na matéria-prima ou serem 

oriundos de conversões do amido ou da celulose, exigindo etapas 

intermediárias quimicamente mais complexas. No primeiro dos três casos, a 

matéria-prima passa por prensagem física e química para liberação dos 

açúcares naturais, como os contidos nos caldos da cana-de-açúcar, então 

submetidos à fermentação por cepas de bactérias cultivadas, ou emprego de 

fermentos sintéticos em caldeiras ou tubulações de fluxo alternado. Ao nível 

molecular, a reação simplificada da fermentação direta de açúcares disponíveis 

pode ser representada a seguir: 

  
REAÇÃO SIMPLICADA DE FERMENTAÇÃO 

 
Figura 1.4 Reação simplificada de fermentação. Fonte: IEA (2004). Elaborado pelo autor.  

 

Na obtenção de etanol derivado do amido, típico das conversões de 

cereais como milho, trigo e cevada, ou de vegetais tuberosos, caso da 

mandioca, batata e beterraba, o processo é estendido pela adição de uma 

etapa anterior à fermentação, em que após a prensagem da matéria-prima, a 

massa resultante rica em amido é hidrolisada (quebra das cadeias) para 

disponibilizar os arranjos de açúcares reagentes. As diferentes concentrações 

de amido e das redes de amilases podem ser simplificadas como sugerido na 

figura 2.5 
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CONVERSÃO DE AMIDO EM AÇÚCAR E FERMENTAÇÃO 

 
Figura 1.5 Conversão de amido em açúcar e fermentação. Fonte: IEA (2004). Elaborado pelo 
autor. 
    

 

Para etanol celulósico, oriundo de toda biomassa encerrada em 

restolhos agrícolas – 50% a 90% do peso seco do material orgânico - o 

processo de conversão é descrito pelo uso de enzimas e catalizadores 

químicos que primeiramente “dissolvem” as estruturas rígidas das redes que 

formam os tecidos vegetais, separação e remoção da lignina, com 

aproveitamento imediato da hemicelulose, e finalmente torção e quebra das 

moléculas de celulose através de hidrólises ácidas, produzindo açúcares 

reagentes que só então depois de lavados são submetidos à fermentação. 

Note-se, na figura 1.6, que as moléculas de celulose se diferem do amido 

somente em sua estrutura terciária e quaternária, o que torna, entretanto, o 

processo significativamente mais complexo pela necessidade de determinação 

de enzimas específicas de sistema chave – fechadura para torções (quebra em 

locos exato) 
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CONVERSÃO SIMPLIFICADA DA CELULOSE EM AÇÚCAR E 
FERMENTAÇÃO 

 

 
Figura 1.6 Conversão simplificada da celulose em açúcar e fermentação. Fonte: IEA (2004). 
Elaborado pelo autor 
 

 O incremento de complexidade bioquímica implica no alongamento das 

cadeias produtivas industriais, mas daí não decorre obrigatoriamente custo 

adicional na produção. Dermibas e Dermibas (2007) demonstram que entre as 

diferentes tecnologias de 1ª geração, ou seja, entre aquelas que atingiram 

escala comercial competitivas, o fator crucial da composição dos preços do 

etanol saído das destilarias são as despesas na fase agrícola para obtenção de 

matérias-primas, intrinsecamente relacionado ao rendimento de açúcares 

reagentes. É o caso típico da comparação entre o álcool produzido a partir dos 

açúcares livres disponíveis na cana-de-açúcar brasileira, e daquele originado 

do amido de milho nos EUA. Apesar desse último ser mais complexo, os custos 

industriais são relativamente parecidos, mas um hectare de cana cultivado no 

Brasil custa 1310 dólares, e tem capacidade de gerar 8000 litros de etanol, 

enquanto o hectare de milho nos EUA custa 775 dólares, mas com capacidade 

de geração de somente 3200 litros (IFNP, 2009). 
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Exceção à regra é dada pelo etanol celulósico, cujo material vegetal 

utilizado tem custo residual, uma vez oriundo de descartes das estruturas 

lignocelulósicas das plantas. Nesse caso, a complexidade bioquímica é a 

responsável direta pelas altas despesas de produção do biocombustível, em 

que os custos fixos da obtenção em grande escala das enzimas conversoras 

de celulose ainda inviabilizam as destilarias comerciais, por isso chamado de 

2ª Geração (como uma aposta de viabilidade econômica para o futuro 

próximo). Nos EUA, maior produtor experimental de etanol celulósico, a 

capacidade instalada deverá atingir 1,18 bilhões de litros em 2009, o que 

corresponde a 2,8% de todo o etanol produzido naquele país, e menos de 1% 

do total global (REUTERS, 2009). O custo por litro, ainda em projetos-piloto, é 

estimado em US$1,77 (USDOE, 2008). 
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Figura 1.7 Participação da matéria-prima e do processamento no custo total de produção de 
etanol. Fontes: IEA (2004), Lynd et al. (2008), FAO (2008). Elaborado pelo autor.  
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1.2.1.2  Biodiesel  

  

Biodiesel é a denominação genérica atribuída ao biocombustível 

proveniente da reação entre óleos e álcoois, em processos de 

transesterificação, na qual é gerado ésteres comburentes com qualidades e 

especificidades compatíveis com o diesel fóssil, tendo ainda como co-produto a 

glicerina (conforme ilustração 2.8). Outra forma industrial menos usual é o 

craqueamento – submissão do óleo a altas temperaturas e pressão – para 

quebra das cadeias longas dos ácidos graxos e posterior destilação. Tal 

processo pode ser até 50% menos eficiente que a transesterificação, por isso 

pouco utilizado em escala comercial (JOHNSTON & HOLLOWAY, 2007) 

 
REAÇÃO SIMPLIFICADA DE TRANSESTERIFICAÇÃO 

 
Figura 1.8 Reação simplificada de transesterificação. Fonte: IEA (2004). Elaborado pelo autor. 

  

A diversidade de matérias-primas tem permitido empregar óleos de 

origem vegetal e animal, preferencialmente em formas puras, viabilizando a 

produção de biodiesel a partir de mais de duas dezenas de oleaginosas, que 

diferentemente do que ocorre com o etanol, não exigem especificidades 

bioquímicas nem gastos adicionais significativos, sendo os processos 
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industriais de prensagem, extração do óleo, transesterificação em reatores e 

purificações praticamente idênticos para qualquer cultivar escolhido, custando, 

em média, US$ 0,15 por litro de biodiesel produzido. A formação inexorável de 

glicerina como co-produto, destinada aos mercados de fármacos e cosméticos, 

ou sua reutilização para extração de biodiesel residual, também não 

apresentam variações economicamente importantes entre os principais 

produtores (JONHSTON & HOLLOWAY, 2007).  
 

PARTICIPAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA E DO PROCESSAMENTO 
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Figura 1.9 Participação da matéria-prima e do processamento no custo total na produção de 
biodiesel de colza na União Européia. Fontes: IEA (2004) e FAO (2008). Elaborado pelo autor. 
 

Assim, a composição dos custos de produção desse biocombustível, se 

comparada a do etanol,  e eliminados os impostos domésticos e internacionais, 

é ainda mais fortemente variável em função da fase agrícola, proporcionais aos 

custos do cultivo entre diferentes oleaginosas num mesmo país, e entre a 

mesma oleaginosa nos países concorrentes. Isso tem explicado a 

predominância absoluta de 3 tipos de óleo que respondem conjuntamente por 

cerca de 93% do total consumido globalmente nas usinas: a colza, com 

participação de 49% (empregado sobretudo na Europa e China); a soja, com 
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participação de 39% (o mais usado no Brasil e EUA); e o dendê, 5% (na 

Malásia e Indonésia). É preciso salientar, ademais, que a oferta desses óleos 

está relacionada à área plantada, determinada pelo domínio tecnológico, e à 

formação de estoques mundiais derivados da exploração da torta protéica – do 

qual o respectivo óleo é co-produto – e não da produtividade potencial de cada 

cultura, como ilustra o quadro.  

 
PRODUTIVIDADE MÉDIA DE ÓLEO DE DIFERENTES MATÉRIAS-

PRIMAS CONSUMIDAS NA PRODUÇÃO DE BIODIESEL NO 
BRASIL 

 

Oleaginosa 
litros 
óleo/ha Oleaginosa 

Litros 
óleo/ha 

Dendê 5500 Cacau 900 
Abacate 2500 Girassol 830 
Coco 2500 Canola 800 
Pinhão-manso 2400 Gergelim 700 
Castanha do Pará 2250 Colza 670 
Macadâmia 2100 Mostarda 575 
Jojoba 1820 semente de abóbora 550 
Carnaúba 1500 semente de coentro 550 
Mamona 1500 Soja 520 
nóz pecã 1475 Café 475 
Azeitona 1350 Algodão 310 
Girassol 1100 Nabo forrageiro 250 
Amendoim 1000 Milho 185 

 

Tabela 1.1 Produtividade média de óleo de diferentes matérias-primas consumidas na 
produção de biodiesel no Brasil. Fontes: MDA (2009). Compilado e elaborado pelo autor.  

 

Essa é uma das justificativas de, no Brasil, apesar da mamona ter 

potencial gerador de óleo 3 vezes superiores ao da soja, participa com menos 

de 8% do total utilizado nas usinas de biodiesel, contra os quase 90% da 

leguminosa (ANP, 2009). Com uma área plantada 20 vezes menor, 

concentrada em pequenos produtores e capacidade de escoamento 

fragmentada, para cada litro de mamona que poderia ser extraído tem-se uma 

oferta de 270 litros de óleo de soja, a preços até 4 vezes inferiores (IFNP, 

2009).  

 

O uso alternativo de óleos usados advindos dos descartes da indústria 

alimentícia, ou da recuperação dos ácidos graxos do lixo orgânico, que 

poderiam desvincular a produção de biodiesel das oscilações sazonais e 
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regionais dos custos agrícolas, emperram no caro problema logístico de 

estruturação de redes de coleta. O biodiesel de 2ª Geração, proveniente da 

exploração de algas ricas em lipídios, é ainda uma promessa futura, 

dependente de sistemas coloidais que permitam induzir a proliferação 

controlada desses organismos (JOHNSTON & HOLLOWAY, 2007). 

  

Para o biodiesel produzido atualmente em escala comercial, aspecto 

importante a ser considerado é a versatilidade técnica no uso quimicamente 

obrigatório de álcoois reagentes. A transesterificação é suficientemente flexível 

para emprego tanto do metanol (rota metílica) quando do etanol (rota etílica), o 

que, nesse segundo caso, permitiria um processo produtivo totalmente 

desvinculado de insumos petroquímicos. Todavia, a rota metílica tem sido a 

mais utilizada no mundo devido ao preço do metanol ser em média 40% mais 

barato, e ser reagente com maior eficiência na dupla troca de radicais 

carbônicos. Na transesterificação de rota etílica, parte do etanol utilizado não é 

absorvido na reação e gera álcool hidratado como co-produto, exigindo etapas 

de desidratação para eventual reaproveitamento, com custos adicionais 

proibitivos (CAMPOS & CARMÉLIO, 2009).  

 
VOLUME (EM LITROS) DE REAGENTES, BIODIESEL E CO-PRODUTOS DE ROTAS 

METÍLICA E ETÍLICA 

 
Figura 1.10. Volume (em litros) de reagentes, biodiesel e co-produtos de rotas metílica e etílica. 
Fonte: entrevistas a engenheiros químicos de usinas de biodiesel em Goiás, Brasil. Elaborado 
pelo autor.  
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A superioridade reagente do metanol é economicamente significativa 

inclusive no Brasil, onde apesar dos preços relativos dos dois álcoois serem o 

inverso do resto do mundo, com grande vantagem para o etanol, os tributos 

incidentes sobre o derivado da cana-de-açúcar ainda impedem a substituição 

do insumo fóssil. Hoje, as usinas de biodiesel pagam pelo etanol preço similar 

ao cobrado nas bombas dos postos de combustíveis, em tarifas cheias e não 

discriminatórias. A eliminação desses impostos para os casos de uso industrial 

seria suficiente para viabilizar o etanol reagente, cobrindo os custos de 

reaproveitamento do co-produto etílico. A desoneração tributária recairia sobre 

aproximadamente 0,2% de todo o etanol produzido no país, se considerado o 

volume consumido na transesterificação para uma oferta de 2,3 bilhões de 

litros de biodiesel (considerando o volume necessário para B3)∗. 

 

O governo brasileiro tem sinalizado, entretanto, indisposição em ceder a 

esses apelos argumentando que o Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel já é suficientemente generoso ao conceder significativos descontos 

em PIS/Cofins às indústrias que adquirem matérias-primas oleaginosas de 

agricultores familiares (CAMPOS & CARMÉLIO, 2009). O debate pontual 

apenas põe à tona o verdadeiro problema brasileiro: a exacerbada dicotomia 

de estratégias das diferentes esferas governamentais nos incentivos à 

produção de biodiesel e de etanol, faltando um programa energético unificado, 

a exemplo do que ocorre nos EUA e União Européia.    

 

Globalmente, as controvérsias em torno dos biocombustíveis são ainda 

mais acirradas. Como pôde ser verificado neste capítulo, a verdadeira restrição 

produtiva dos biocombustíveis de 1ª geração, biodiesel e etanol, é 

essencialmente determinada pelos altos custos de obtenção de matérias-

primas oriundas da agricultura. A iminente expansão do uso de insumos 

sucroalcooleiros e oleaginosos emergem como elemento adicional de 

insegurança alimentar, ao competir por terras férteis e desviar a produção da 

                                                 
∗ informações colhidas em entrevistas com o presidente da Associação Brasileira de Industriais 
do Biodiesel e com engenheiros químicos das usinas de Biodiesel Granol, sediada em 
Anápolis-GO, e Biodiesel Fertibom, sediada em Catanduva-SP. 
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matéria-prima antes destinada a suprir a demanda global por açúcares e 

lipídios nutricionais.  
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2. HISTÓRIA DOS BIOCOMBUSTÍVEIS  
 
 
 

Em um ano de preços altos do petróleo fez mais pelos 

biocombustíveis do que fizeram em vinte anos os argumentos 

ambientais.  

Ignacy Sachs 

 
 
 
 

2.1 Oleaginosas, sucroalcooleiras e biocombustíveis: dos primeiros 
tratores à II Guerra Mundial 
 

 

Em 1898, Rudolf Diesel, em uma exposição em Paris, apresentava um 

dos mais revolucionários inventos da era moderna, o motor de combustão 

interna, acoplado a um automóvel movido a óleo de amendoim. 10 anos mais 

tarde, o modelo FORD T 1908 era lançado nos EUA funcionando à base de 

etanol, mas rapidamente substituído pela gasolina nas primeiras frotas 

comercializadas nos anos 1910. O que mudou nesse curto período, entre os 

testes com biocombustíveis e a preferência ao fóssil, não foram somente as 

recorrentes descobertas de poços petrolíferos e a utilização alternativa da 

gasolina em veículos leves, antes despejada nos rios como subproduto inútil do 

craqueamento. Contribuiu muito para a escolha a crescente vantagem 

comparativa do petróleo acentuada pelo alto custo de oportunidade dos 

produtos agrícolas no mercado alimentício e químico (CUMMINS, 1993). 

  

É preciso lembrar que a agricultura até meados de 1920 na Europa era 

ainda levada a cabo preponderantemente por charruas metálicas e grades 

Brabant, de tração animal, em rotações sem pousio herdadas do sistema 

Norfolk e análogos (MAZOYER & ROUDART, 2001). O emprego de tratores 
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era incomum enquanto a utilização de equipamentos rudimentares no 

arroteamento de solos cansados, e a decorrente diminuição da capacidade 

suporte dos ciclos de adubação simples, forçavam tendência insistente de 

queda na produtividade. A queda da produtividade era também observada nos 

EUA, onde já predominava a monocultura não rotativa, que, assolada pela 

erosão e empobrecimento pedológico (ROMEIRO, 1998), já apresentava, em 

1920, recuo de 10% capacidade produtiva em relação a 1900 entre os 2 itens 

mais importantes para obtenção de óleos – algodão e amendoim - aumentando 

a importação de oleaginosas provenientes de países africanos e asiáticos, 

principalmente dendê, tungue e linhaça, oriundos de uma agricultura ainda 

mais precária. Os itens sucroalcooleiros domésticos – milho e beterraba – 

tinham produtividade estagnada nos mesmos níveis do começo do século 

(WRITE, 1993).   

 

O etanol produzido a partir do milho em fazendas e destilarias norte-

americanas sofria taxações governamentais específicas para comercialização 

de fins combustíveis, e mesmo a campanha inspirada em Henry Ford, pós I 

Guerra Mundial, que insistia na distinção do álcool agrícola (etanol) daquele 

extraído de madeiras (metanol) não logrou sucesso. Quase que integralmente 

destinados para a indústria de fármacos, cosméticos e tinturas, para o que não 

incidiam impostos especiais, etanol e metanol eram usados em misturas com 

gasolina apenas em quantidades residuais em maquinários das próprias 

fazendas, para uso subsistente. Os argumentos fordianos do uso industrial do 

álcool combustível, na integração agricultura-indústria, eram pouco realistas: 

em 1923, o barril de petróleo custava US$ 1,43 e a tonelada de carvão mineral 

US$ 5,11. Precisaria superar os 40 dólares para viabilizar o etanol nas 

fornalhas (GIEBELHAUS, 1980).   
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PRODUTIVIDADE NORTE-AMERICANA DOS PRINCIPAIS 
CULTIVOS DE OLEAGINOSAS E SUCROALCOOLEIRAS ATÉ 1939 
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Figura 2.1 Produtividade agrícola americana. Fonte USDA (2009).  
 

 

Por outro lado, a produção petrolífera, inaugurada oficialmente nos EUA 

em 1859, atingia em 1920 os 400 milhões de barris, 4 vezes mais que nos 

primeiros anos do século XX. Mais surpreendente foi a ascensão da gasolina: 

entre o lançamento do Ford T em 1908, e os 10 anos posteriores, a produção 

de gasolina para motores veiculares cresceu 560%, 6 vezes mais que o próprio 

incremento da extração de petróleo cru. Dos 8 milhões de automóveis que já 

circulavam pelo mundo, 7,6 milhões rodavam nos EUA, chegando a alarmar 

estrategistas como White (1920), que propunha intervenções governamentais 

para controlar a vertiginosa queda nos preços do combustível, sob o argumento 

da ameaça que a popularização do automóvel impunha ao reduzir a 

disponibilidade de óleos fósseis a serem queimados na indústria. O litro de 

gasolina custava 3,5 centavos de dólar. 

 

Na Europa, a oferta de combustível automotivo era quase 10 vezes 

menor, mas a frota veicular tinha pouco mais de um vigésimo da americana. 

Ali, mais evidente era a produtividade declinante das lavouras, normalmente 

agravadas por eventos de bruscas oscilações nos preços dos alimentos que 
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respondiam a ciclos elásticos desajustados entre oferta e demanda. Períodos 

de escassez alimentar – por catástrofes climáticas, pragas ou recrutamento do 

trabalho rural para as forças armadas na I Guerra Mundial - eram sucedidos 

por safras que coincidiam com perda de poder aquisitivo da população, 

desenhando um cenário de tendência previsivelmente instável, o que inibia 

investimentos agrícolas sustentáveis. Na França dos anos 1920, apenas 2% do 

valor total da produção agrícola era despendido anualmente em maquinários e 

reinvestidos nos campos de cultivo. O país, que entre 1913 e 1925 tinha 67% 

das propriedades rurais com tamanho menor que 20 ha, com predomínio de 

mão-de-obra familiar, havia perdido durante a I Guerra 58% de sua força de 

trabalho masculina, chegando em 1925 com um quinto da população rural ativa 

acima dos 60 anos, e um terço com menos de 16 anos de idade (VIVIER, 

2006).   

 

Nesses anos, as taxas de crescimento do PIB agrícola em todo o 

continente europeu não chegaram à metade do industrial, que por sua vez foi 

sempre inferior a 0,8% (DOWD, 1955). A indústria britânica de maquinários 

agrícolas, a mais importante dentre os países ocidentais do velho mundo, 

apresentava, em 1925, metade da capacidade produtiva daquela observada 

em 1913, reflexo da incapacidade de recuperação após a retomada das 

atividades convencionais interrompidas pela sua convocação na indústria 

bélica (DEWEY, 1995). Situação um pouco melhor era a da União Soviética, 

dadas as orientações ideológicas do desenvolvimento rural do regime 

comunista, que estabelecera parcerias de transferência tecnológica com os 

americanos. Mesmo assim, havia menos de 3000 tratores nos campos de 

cultivo, com predomínio absoluto de importados da América do Norte 

(DALRYMPLE, 1964). 

 

Não obstante a condição inversa da indústria de maquinários nos EUA, a 

agricultura doméstica permanecia estagnada. O sucesso dos veículos nos 

centros urbanos, e mesmo entre moradores dos confins rurais, não se repetiu 

com os tratores: no final da década de 1920, nas fazendas americanas havia 5 

vezes mais veículos de passeios do que caminhões e tratores, apesar dos 

preços desses últimos serem em média apenas 40% mais caros que os 
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automóveis (equivalentes a 4 vacas, em valores cotados na época), denotando 

que a novidade motorizada expressava mais o estilo de vida moderno do que 

um aparato revolucionário de produção (HEADY, 1960).  

 

Estradas rudimentares e a reduzida frota de caminhões limitavam o 

acesso dos produtores aos adubos químicos produzidos longe das zonas rurais 

- provenientes da exploração de salares, da obtenção de superfosfatos das 

escórias do aço e da fixação sintética dos nitratos nos altos fornos – com a 

produtividade do trabalho agrícola permanecendo estável em 0,3ha/dia, ou 1 

HP típico da tração animal, contra os 3ha/dia que poderiam ser alcançados 

com uso dos pequenos tratores de 8 a 12 HPs (BARKER, 1960). A melhora 

nos índices produtivos de alguns itens no último qüinqüênio dos anos 1920 

esteve muito mais associada à incorporação de terras virgens – mesmo com a 

fronteira consolidada, 45% das áreas dentro das propriedades americanas 

ainda eram cobertas por vegetação nativa – do que pela adoção de insumos ou 

inovações mecânicas (MCKNIGHT, 1958). A rotação era desprezada 

(ROMEIRO, 1998). 

 

Hayami & Rutan (1985) atribuem a resistência à adoção dos tratores à 

inércia cultural profundamente enraizada na organização produtiva do meio 

rural, insensíveis à orientação Shumpteriana das agências agrícolas que 

apelavam para o paradigma da “destruição criativa”. Nos EUA, o período entre 

1900 e 1925 foi marcado pelo fortalecimento das cooperativas e associações 

de produtores agrícolas, muitas das quais explicitamente contrárias ao trator 

(GRAS, 1925). A principal delas, a Horse Association of America, contava com 

mais de 30 mil criadores de cavalos de tração, e com a contribuição de 

milhares de agricultores indispostos a se desfazerem de sua força de trabalho 

tradicional, ainda que isso significasse destinar quase 25% das áreas para 

plantio de forrageiras para sustento do gado muar e cavalar (OLMSTED & 

RHODES, 1994).  

 

A clara ameaça aos interesses econômicos dessas associações de 

criadores de animais de força - e dos agricultores, que ao transformarem as 

áreas de forragens em alimentos, provocariam baixas vertiginosas nos preços 
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das commodities pela liberação das pastagens - era ainda burilada pelo ideal 

progressista que forjou o caráter do pioneirismo americano no século XIX, 

descrito por F.J. Turner, que, paradoxalmente, ainda preservava no cavalo o 

símbolo tradicional da mobilidade e força para transformação das terras 

selvagens (MCKNIGHT, 1958).    

 

Mas correntes contestadoras das mudanças podiam ser encontradas 

mesmo entre associações vanguardistas, como na American Farm Bureau 

Association, que considerava o emprego do maquinário à combustão interna 

contraproducente. Até 1932 o trator só era economicamente vantajoso 

funcionando no máximo 600 horas/ano, a partir do que os custos de 

manutenção e depreciação justificavam a preferência ao cavalo, que tinha vida 

útil até 3 vezes maior (JASNY, 1932). N. Gras, um dos mais importantes 

pensadores da agricultura norte-americana, divulgara em 1925 que os três 

principais fatores para garantir o futuro da produção de alimentos nos EUA 

eram o Capital, a Irrigação, e o Húmus, sendo que este último estaria 

seriamente ameaçado caso a substituição de cavalos por tratores se tornasse 

corriqueira. 35% do esterco animal utilizado na adubação provinha dos próprios 

cavalos (GRAS, 1925).     
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      Figura 2.2 Uso de tração animal e tratores nos EUA. Fonte: Olmstead & Rhode (1994) 
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Na Europa, a penetração da novidade motorizada foi ainda muito mais 

lenta. Além dos preços dos maquinários serem extremamente elevados, reflexo 

das limitações da produção doméstica e do alto custo dos combustíveis 

(DALRYMPLE, 1964), o manejo dos tratores era economicamente ineficiente e 

inadequado para o formato e tamanho das glebas: enquanto que em fazendas 

americanas 15% da hora/máquina era despendida em manobras não 

produtivas, o dispêndio podia chegar a 40% nas pequenas propriedades de 

recortes poligonal irregulares que predominavam as paisagens rurais européias 

(MITCHELL, 1960).  

    

Mas mais importante do que isso, os agricultores europeus haviam sido 

capazes de contornar, com relativo sucesso, as perdas de produtividade 

através de paulatinas inovações a partir da extinção do pousio, substituição dos 

bois por cavalos de tração, adensamento das rotações e finalmente uso de 

fosfatos minerais, sempre em modelos intensivos em mão-de-obra familiar que 

preservavam a estrutura agrária campesina (BLOCH, 1985). Essa 

racionalidade econômica tipicamente permeada por motivações tradicionais, 

como descrita detalhadamente por Abramovay (1998), teriam guiado suas 

decisões.  

 

Ademais, a força política da população rural nas primeiras décadas do 

século XX – ainda esmagadora maioria do eleitorado, e com significativa 

representatividade parlamentar - na França, Itália, Alemanha e Países Baixos, 

ensejava leis de proteção e garantias do emprego rural que só poderia ser 

mantido naquele modelo agrícola, justificadas pela ideologia fisiocrata, ou pelo 

reconhecimento de que a densidade populacional no campo persistia como 

base fundamental da segurança alimentar e ordem social (POSTAN, 1967). 

  

Experiências traumáticas de eventos de grande fome sugestionavam, 

ainda, cautela na exposição aos riscos inerentes à adoção de inovações, numa 

eventual quebra repentina nos modos produtivos tecnicamente dominados 

(VIVER, 2006). Assim, as vantagens comparativas do trator eram rejeitadas 

justamente em seu cerne, que por serem poupadoras de terra e trabalho, 
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ameaçavam a estrutura organizacional da produção (HAYAMI & RUTAN, 

1985).  

 
DISTRIBUIÇÃO FUNDIÁRIA NA FRANÇA E ITÁLIA (1929/1930) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.3 Distribuição fundiária na França e Itália em 1929 e 1930, respectivamente. Fonte: 
COOLMAN & WILLENS, 1960)   

 

Mesmo na Inglaterra, em que propriedades rurais eram relativamente 

maiores, a população rural menos densa e com predomínio da monocultura 

capitalizada, a resistência rural foi relevante. Mitchell (1960) traça um 

interessante paralelo entre a recusa dos agricultores britânicos na aceitação do 

trator, àquela ocorrida quase dois séculos antes, quando em plena ascensão 

da siderurgia do aço impulsionada pela Revolução industrial, lavradores 

rejeitavam adotar as charruas metálicas, empregando por décadas o arado de 

madeira com dentes de ferro típicos do período feudal. Não se tratava apenas 

de uma troca instrumental, mas ameaça ao modo de vida das populações 

rurais. Como reflexo dessa resistência, em 1925 havia menos de 24 mil tratores 

na Inglaterra, e somente 15 mil na França (DUTTON, 2000). Nos EUA, nesse 

mesmo ano, o número de tratores atingia 900 mil, mas arroteavam menos de 

15% das terras (OLMSTEAD & RHODE, 1994). 
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Em tais condições, a persistência da tração animal era incapaz de 

compensar a produtividade dos demais fatores que insistiam em inércia 

descendente. Em 1929, antes da crise financeira, o Departamento de Comércio 

Americano (DC, 1929a;1929b;1929c;1929d) publicava sinais de diminuição dos 

fluxos e estoques de óleo vegetais, não explicados pelo consumo - desde 1927 

a economia vinha dando sinais de oscilação negativa - nem atribuídos à área 

plantada, mas à queda na relação produção/área. Naquele ano, a 

industrialização de óleos vegetais atingiu os 9,1 milhões de barris – 110 vezes 

menor que a extração petrolífera – com preços inflacionados em 6% em 

comparação com o ano anterior, e 20 vezes mais altos que o seu equivalente 

em petróleo.  

 

Quando a motomecanização do meio rural começava a se popularizar 

entre agricultores americanos, e crescia o uso da adubação química, os EUA e 

o mundo são assolados pelo crash da Bolsa de Nova York. Entre 1930 e 1934, 

o ritmo nas vendas de tratores diminui drasticamente – o PIB norte-americano 

recuou 48% nesse intervalo - e culturas importantes como milho, trigo e 

amendoim tiveram queda de produtividade ainda mais acentuada que na 

década anterior, chegando a pouco mais de 80% em relação a 1900, agora 

acompanhada também pela retração das áreas plantadas (BARKER, 1960). 

  

 Sem abrir mão da monocultura – Romeiro (1998) detalha o esforço 

quase em vão do governo em estimular as rotações -, e, ao mesmo tempo, 

com acesso restrito às inovações motorizadas e aos insumos orgânicos e 

fosfatados, a oscilação de produtividade negativa entre os principais produtos 

nos EUA só não atinge o algodão (LEACH, 1954). Walsh (1944) analisa que a 

resposta inversa da oleaginosa era reflexo de uma tendência histórica derivada 

de uma série de estímulos da Agricultural Adjustment Agency ainda 

caudatários da I Guerra Mundial: (1) o incentivo à motomecanização precoce e 

uso intensivo de maquinários de beneficiamento a vapor, para aumentar a 

produção da fibra do algodão destinada à manufatura de explosivos, (2) uso do 

óleo na indústria química armamentista, e (3)  aproveitamento doméstico do 

subproduto protéico para produção de carne enviada para os países 

beligerantes. Particularmente no período da depressão, Walsh ainda destaca o 



 33                                                                       

pico do combate eficiente de pragas e expansão do cultivo em terras virgens 

dos deltas do Mississipi e Texas. Nesse período, a queima do óleo de algodão 

em maquinários agrícolas se tornou prática corriqueira, mas sempre para 

autoconsumo nas propriedades rurais, sem apóio institucional e ignorando as 

restrições técnicas já conhecidas (EGLOFF & MORREL, 1932).   

 

A produtividade de fontes oléicas e sucroalcooleiras na Europa também 

apresentaram baixas. Robertson (1937) estima que a produtividade da 

beterraba no continente, em 1932, girava em torno de 5,6t/ha, pouco mais de 

45% do potencial que poderia ser produzido dadas as técnicas disponíveis na 

época, sem uso de tratores. O custo de produção real chegava a 10 vezes o 

valor do trigo, e 7 vezes o do milho, graças ao dispêndio de mão-de-obra e a 

ausência de subsídios governamentais em favor de itens de primeira 

necessidade.  

 

No caso de cereais oleaginosos, a produtividade caiu até 15%. A maciça 

importação de óleos provenientes das colônias africanas, sobretudo o óleo de 

dendê, provenientes da Nigéria, Congo e Guiné (responsáveis por 70% da 

produção) e de países asiáticos como Malásia e Indonésia, atingiram 10.000 

Mton, prontamente destinadas para as indústrias químicas e alimentícias para 

suprir a decadência doméstica. O açúcar tropical oriundo da cana chegou ao 

montante de 40% do consumido no continente europeu (VOITURIEZ, 2001).   

 

Todavia, o problema central da agricultura durante os anos de crise 

passa a ser a forte queda nos preços relativos dos produtos alimentícios em 

comparação com os industrializados. Alimentos de origem vegetal ficaram 53% 

mais baratos no comparativo com 1929 – 47% nos EUA - e os subsídios 

governamentais eram praticamente exauridos no pagamento de dívidas. Menos 

de 1% do valor total da produção retornava nas safras posteriores, criando um 

círculo perigoso de desabastecimento artificial – o poder de compra da 

população despencou, e fazendeiros estancavam seus produtos - com queda 

da produção e preços agrícolas desproporcionalmente ainda mais baixos 

(VIVIER, 2006). O barril do petróleo, no período, caiu ainda mais: 58%. O litro 
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da gasolina custava o mesmo que 4 fatias de pão nos Estados Unidos. O litro 

de óleo vegetal, 40 fatias ( VOITURIEZ, 2001). 
 

EVOLUÇÃO DO PREÇO DO PETRÓLEO NOS EUA 
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 Figura 2.4 Evolução do preços do petróleo nos EUA. Fonte: BP (2008) 

 

 

 É nesse cenário desolador, com custo de oportunidade baixo do 

petróleo, que ganha força nos EUA o mais importante programa de 

biocombustíveis da primeira metade do século XX, no bojo do Movimento 

Quimúrgico (Chemurgical Movement). O que esse movimento traria de novo 

em relação aos outros surgidos nas décadas de 1910 e 1920 era seu caráter 

estratégico de médio e longo prazos, reunindo autoridades científicas – como o 

presidente da Sociedade Americana de Química - e agrônomos, economistas e 

químicos da USDA, e iniciativa privada, representada por grandes associações 

de produtores rurais e empresários de companhias energéticas. Alinhado com 

o paradigma do New Deal que regia a Agência Americana de Agricultura, o 

movimento fora formado com clara orientação de revitalizar a economia rural 

através de inovações químico-tecnológicas para dar caráter industrial aos 

produtos oriundos das fazendas, criando novos mercados de valor agregado 

para o que passou a ser denominado “agroindústria” (WRIGTH, 1993). 
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 Entre os mais variados projetos - um dos quais o incentivo à produção 

de óleo e farelo protéico da soja, até então utilizada mormente como forrageira 

para adubação verde – figurava o estímulo à produção do chamado “power 

alcoho” para motores veiculares, que misturados à gasolina originaria o que à 

época foi batizado de “gasohol”. A idéia não se limitava à conversão imediata 

dos estoques de milho entulhados nas fazendas, cerne dos programas 

anteriores, mas de estruturar um mercado casado com o dos combustíveis 

fósseis, gerando retornos sustentáveis para subsidiar outras atividades rurais 

(WRITGH, 1993).   

 

 Em 1933, a produção de milho americana totalizou os 550 milhões de 

bushels (14 Mton), com produtividade nos mesmos níveis de 1910, ao preço de 

50 centavos de dólar o bushel, muito próximo daquele observado há 20 anos 

(USDA, 2009). Embora demonstrasse recuperação às safras imediatamente 

anteriores, permanecia em patamares inferiores ao custo de produção. A 

solução apontada pelo Movimento Quimúrgico era a destinação de 3 Mton de 

milho para produção de 1,4 bilhões de litros de etanol (dada a tecnologia da 

época) capaz de substituir 2,8% da demanda de gasolina (E3), representando 

pouco mais de 2% da matriz energética americana (WRIGTH, 1993). Ao 

mesmo tempo que destinaria o excedente de milho estancado nas 

propriedades rurais – sem impactar nos preços no mercado alimentício, que se 

encontravam muito baixos pela grandeza dos estoques – amenizaria a 

deterioração corrente das taxas de câmbio entre os preços agrícolas e 

industriais, capitalizando os produtores em médio prazo.             

  

 A resolução agroindustrial implicaria, entretanto, num problema 

tributário: seriam necessários subsídios ao etanol combinados de taxações 

sobre a gasolina para que o preço mínimo projetado para a viabilidade do 

biocombustível compensasse o sacrifício de substituição dos fósseis. Na 

ausência de intervenções, o álcool custaria o triplo da gasolina, e mesmo em 

blends de 3 a 5% (E3, E5) os impostos deveriam ser de 0,55 cents/litro sobre o 

preço normalmente praticado de 1,39 cents/litro da gasolina (GIELBEHAUS, 

1980). Tal hipótese só valeria se contada capacidade instalada de cerca de 250 

usinas – a serem construídas - a um custo total de US$ 800 milhões cotados 
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na época, demandando financiamentos públicos a taxas de juros bem mais 

acessíveis do que aqueles oferecidos pelo mercado em tempos de crise.  

 

O Secretário do Tesouro de Roosevelt foi francamente contrário 

(WRIGTH, 1993). A oposição do setor petrolífero, sobre o qual recairiam todos 

os vieses do programa, foi ainda mais incisiva. Como resposta à acusação dos 

“quimúrgicos” de que o setor usava de lobby para responder aos argumentos 

científicos, o Instituto Americano do Petróleo (AIP) – que subsidiava o Escritório 

de Padrões Combustíveis (Bureau of Standarts) – apoiado pela American 

Automobile Association, publicou relatórios de projeção de custos de 

oportunidade do petróleo que demonstrariam a utopia do etanol, juntamente 

com um compêndio técnico denunciando que o álcool seria imiscível à gasolina 

sem o acréscimo de benzol, oriundo do carvão, elevando o custo do blend para 

muito além do que estimava o movimento (WRIGTH, 1993). 

 

 Após 1 ano de negociações infrutíferas, o governo se retira de cena, 

anunciando que seu apoio se limitaria a investir em microdestilarias 

laboratoriais na USDA. O Movimento Quimúrgico decide agir sozinho, 

divulgando em 1936 a instalação de uma usina de US$ 1 milhão, capaz de 

produzir diariamente 35 mil litros de etanol com coprodução de 15 ton de 

proteína advinda do farelo dos cereais. Em 1937, inaugura-se a Atchinson 

Agrol Company, em Kansas, operando com 64% de sua capacidade instalada. 

Um ano depois, os ajustes permitiram chegar ao seu auge de eficiência, 71,5%, 

produzindo etanol vendido em mais de 2 mil postos de abastecimento no Meio 

Oeste americano, ao preço de 25 cents o galão, contra os 5 cents cobrado pela 

gasolina, ou em blends de 5 a 15%, com preços médios de 7 cents – 40% mais 

caros que a gasolina pura (GIEBELHAUS, 1980).  

 

Os preços nada competitivos foram agravados por eventos 

subestimados pelos quimúrgicos: a baixa eficiência da indústria refletiu-se na 

coprodução de proteína muito aquém do esperado; a irregularidade no 

fornecimento da matéria-prima obrigou a usina a recorrer a fornecedores 

localizados a distâncias 3 vezes superiores à máxima permitida para a 

viabilidade logística; os endividamentos atingiram ritmos galopantes. Em 1938, 
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a Agrol abriu concordata, falindo um ano depois (GIEBELHAUS, 1980). Nesse 

meio tempo, o USDA investiu em destilarias-piloto, de US$ 400 mil e produção 

de 10.000 litros de etanol/dia, mas que jamais foram destinados ao mercado de 

combustíveis. Prontas às vésperas da II Guerra Mundial, o álcool produzido 

nas destilarias da USDA foi alocado para fabrico de munições e borrachas 

sintéticas nos materiais bélicos (WRIGTH, 1993).  

 
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ÁLCOOL DE CEREAIS, ÓLEO DE 

ALGODÃO E GASOLINA NOS EUA  
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 A experiência européia, nesse mesmo período, foi bem mais tímida. Nas 

poucas fazendas que contavam com tratores, óleos vegetais brutos eram 

comumente utilizados como combustíveis, mas apenas em quantidades 

vestigiais, sempre que o preço do óleo na indústria química, ou o custo de 

oportunidade do petróleo, compensassem a substituição. Era, entretanto, uma 

decisão contingencial e sem apoio técnico. Ao contrário disso, entre as raras 

publicações científicas que tratavam do assunto na época, vigorava o franco 

desencorajamento: Egloff e Morrel (1932) alertavam para os riscos de explosão 

dos motores pelo entupimento dos sistemas de compressão, ou perda 
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significativa do rendimento dos motores. Walton (1938) salientava a 

necessidade do craqueamento do óleo cru, ou reações etílicas para obtenção 

de ésteres com viscosidade próximas do diesel, o que, por outro lado, 

tornariam os procedimentos inviáveis economicamente. Já o uso de etanol se 

restringia às conversões do melaço descartado na indústria açucareira, em 

quantidades que jamais mereceram nota nas agências de energia (SHAHID & 

JAMAL, 2008). 

 

 Duas exceções à regra figuraram no continente. Na Alemanha, maior 

centro mundial de química aplicada da primeira metade do século XX, 

parcerias entre universidades e indústria automotiva, com destaque para 

Mercedes-Benz, conduziram inúmeros testes com ésteres vegetais produzindo 

mais de uma dezena de patentes para uso desses biocombustíveis em motores 

veiculares. Os dois tipos de óleo mais utilizados como matéria-prima foram a 

colza, plantada localmente, e o dendê, proveniente de colônias francesas e 

britânicas na África. Mas o custo de produção do biocombustível chegava a 

500% em relação ao preço da importação da gasolina. O apoio institucional 

restringiu-se a fomentar as pesquisas como estratégia futura de segurança 

energética (LEWIS, 1981).  

 

 Na Bélgica, a outra exceção, as ações governamentais foram um pouco 

mais generosas. C G Chavanne, um químico da Universidade de Bruxelas, 

descreveu em 1937 um processo detalhado de obtenção de um óleo 

semelhante ao diesel – o termo biodiesel apareceu oficialmente na literatura 

científica somente em 1988 – obtido através de transesterificação do óleo de 

dendê com etanol, por meio de catalisadores ácidos. O acesso ao óleo 

relativamente barato proveniente do Congo Belga – sua colônia africana -, e a 

demanda energética relativamente baixa se comparada aos principais países 

do continente, permitiu ao governo subsidiar uma linha intermunicipal de ônibus 

regulares entre as cidades de Bruxelas e Louvain, até 1940, usando blend do 

biocombustível com diesel convencional. A II Guerra Mundial minou a iniciativa, 

sendo o óleo usado em geradores nas indústrias bélicas (IO, 2001).      
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 Com as batalhas em curso, e a decorrente escassez de petróleo, 

programas emergenciais de produção de combustíveis alternativos emergiram 

em muitos países beligerantes e seus aliados. Nos EUA, além do etanol 

produzido pelas destilarias da USDA, uma grande usina de açúcar em 

Nebraska passou a fornecer etanol para as forças armadas. Na Europa, 21 

destilarias foram instaladas entre 1941 e 1942, sobretudo na Alemanha, Itália e 

Suíça, que passaram a produzir metanol oriundo de madeiras nativas e Pinus 

sp. A indústria alemã Holzminden empregou a fermentação da batata para 

fornecimento de álcool aos veículos militares de Hitler, e a Inglaterra extinguiu 

todos os impostos que incidiam sobre qualquer forma de energia proveniente 

de matérias agrícolas ou extrativistas. Suécia, Japão, Nova Zelândia, Brasil, 

Argentina, Austrália, Cuba, Filipinas, Malásia, China e África do Sul tiveram 

cada qual seu próprio programa de incentivo, poupando, no conjunto, pouco 

mais de 4 bilhões de litros de gasolina – o que não chegou a 1% da produção 

de petróleo de 1942. Esses programas não duraram mais do que a II Grande 

Guerra (IO, 2001). 

 

 
 
2.2 Oleaginosas, sucroalcooleiras e biocombustíveis na economia do 
petróleo: do pós II Guerra aos anos 1990 

 

 O restabelecimento da paz mundial marcou um longo período de 

arrefecimento da indústria de biocombustíveis. Entre os raros artigos científicos 

que trataram do tema até meados de 1970, a maioria se restringiu a descrições 

de testes empíricos que passaram desapercebidos pela iniciativa privada e 

programas governamentais (IO, 2001).  O petróleo se consolidava como matriz 

energética do século XX, subsidiando o próprio mundo rural, que se transforma 

radicalmente, na gestação do que seria, duas décadas mais tarde, a 

globalização da chamada Revolução Verde. 

  

 Um conjunto de fatores tecnológicos contribuiu para as grandes 

transformações já nos anos 1950, mas nada foi tão relevante para a agricultura 

quanto as extraordinárias versatilidades no uso do petróleo, dos tratores e do 
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melhoramento de plantas.  As novas técnicas eficientes de prospecção e 

exploração do petróleo, ao abaterem significativamente os preços da 

commodity, e os avanços da petroquímica, permitiram a industrialização de 

seus derivados que passaram a viabilizar maciçamente o asfalto betuminoso 

para pavimentação das vias que interligavam os centros industriais ao meio 

rural; a produção em grande escala de solventes benzênicos ampliou 

sobremaneira a possibilidades de uso em pesticidas – no DDT inclusive -; e o 

aproveitamento dos subprodutos fósseis de compostos nitrogenados e 

hidrocarbonetos deu origem a uma série de novos adubos minerais para 

fertilização química (BP, 2008).  

 

O incremento da malha rodoviária asfaltada nos EUA, por exemplo, e a 

explosão na aquisição de caminhões entre os agricultores, não só diminui o 

tempo e o custo de escoamento da produção, como praticamente extinguiu os 

entrepostos de fertilizantes antes restritos aos portos secos das linhas férreas. 

Entre 1937 e 1955, o uso de fertilizantes químicos e pesticidas aumentou 320% 

nos EUA e 90% na Europa (ANDERSON, 1958).  

 

 Com o diesel barato, a aplicação civil das tecnologias da engenharia 

mecânica e o forte crescimento do emprego nas indústrias, a produção de 

tratores no continente europeu aumentou 20 vezes na década de 1950 se 

comparada com o final dos anos 1930, e 12 vezes nos EUA. Mais importante, 

porém, que o volume produzido, foi a versatilidade dos modelos.  Mitchell 

(1960) argumenta que até a primeira metade do século XX os tratores tinham 

duas limitações operacionais que desencorajavam o agricultor: eram pouco 

flexíveis, servindo exclusivamente para arroteamento dos solos, e eram pouco 

eficientes na relação HP/ha, com muito desperdício de potência útil, sobretudo 

em pequenas propriedades. Já em 1950, o número de modelos que variavam 

de 10 a 40 HPs, adequados para fazendas de 20 a 500 hectares, foi 

quintuplicado, agora equipados com implementos que poderiam exercer 

praticamente todas as funções necessárias para mecanização completa dos 

campos de cultivo, com destaque para as semeadoras, pulverizadoras e 

colheitadeiras,conhecidas como “combines”. Em 1956, pela primeira vez na 
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história, o volume de alimentos produzidos e colhidos com uso de tratores nos 

EUA superou aquele oriundo da tração animal (FOREMAN-PECK, 1982). 

 

 Rasmussen (1967) mostra ainda que, se em 1944, nos EUA, a beterraba 

– cultivar mais dispendiosa em trabalho entre os 30 principais itens agrícolas - 

era colhida mecanicamente em apenas 7% do volume total produzido, em 1958 

não havia mais colheita manual dessa sucroalcooleira. Mas ninguém foi tão 

convincente quanto Heady: “The operator may invest in a manure loader, a hay 

baler or an electric motor just his wife invest in a dish washer, a vacuum swiper 

or an electric food mixer (HEADY 1960:71).   

 

 O forte deslocamento positivo da oferta tecnológica, de infraestrutura e 

barateamento do petróleo nos anos 1950, entretanto, não seriam suficientes 

para explicar a transformação desse período, sobretudo na Europa. Precisaria 

ter havido uma grande mudança social para que os tratores e fertilizantes 

penetrassem na estrutura agrária. Foi justamente o que aconteceu. O 

esvaziamento do campo provocado pela mortalidade durante a guerra, 

reforçado pelo recrutamento de mão-de-obra na indústria, foram fatores 

decisivos. Na Alemanha, em 1950, 58% das fazendas já não eram capazes de 

produzir alimentos suficientes para sustentar a família residente, o mesmo 

acontecendo em 40% das propriedades na França, 30% na Inglaterra e 56% na 

Itália. Políticas econômicas de orientação keynesiana, como a que ficou 

conhecida na Inglaterra por “The Policy of Never Again”, com clara menção ao 

repúdio à fome vivida nos tempos bélicos, vingaram por toda a Europa 

fortalecendo o incentivo à mecanização e à monocultura, contando com a 

chancela de que esse seria o papel do campo na sustentação da população 

urbana, da qual parte significativa era agora formada inclusive por ex-

moradores rurais (POSTAN, 1967). 

  

  Não é verdade que a resistência dos que permaneceram no mundo rural 

foi menos importante. Mas as conquistas reivindicatórias reverberam-se muitas 

vezes contra os próprios campesinos. Leis de paridade salarial entre 

agricultores e metalúrgicos ao estilo da Lói d´Órientation francesa foram 

comuns em todo o continente, e trouxeram a contrapartida de elevar 
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sobremaneira o custo do trabalho em comparação com custos decrescentes do 

uso de maquinários. Anderson (1958) demonstra que na Europa Ocidental 

entre 1938 e 1950 o custo de aquisição e operação de tratores aumentou 83% 

enquanto o salário mínimo do trabalhador rural cresceu 174%, com 

produtividade do trabalho até 240% menor que aquela atingida pelo uso de 

tratores. 

 

  Embora menor que na Europa, a diferença entre os custos relativos da 

mão-de-obra e do uso de tratores nos EUA foi também perceptível. A maciça 

urbanização da população reforçou a já naturalmente baixa densidade 

demográfica do meio rural, e o barateamento dos insumos ensejou o 

fortalecimento das práticas de monocultivo abundante em capital. As curvas de 

crescimento relativo dos preços da mão-de-obra e de maquinários, que vinham 

historicamente oscilando próximos à estabilidade, a partir de 1941 se 

descolaram, e em 1950 a mão-de-obra já tinha encarecido 48% em relação a 

dos tratores, saltando para 79% em 1956 (ANDERSON, 1958; WALLACE & 

BAKER, 1960).  
 

ÍNDICE DE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA E DE MAQUINÁRIOS NOS 
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      Figura 2.6 Índices de preços da mão-de-obra e de maquinários nos EUA. Fonte:  
 
  

Entre 1939 e 1957 a população rural norte-americana declinou 46%, e 

uma reestruturação do campo se fez notória, com empregos rurais diminuindo 

10%, as horas trabalhadas caindo 15%, enquanto o tamanho médio das 

fazendas aumentou 50% e a produtividade do trabalho 220%, mantendo-se, 
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apesar disso, o predomínio absoluto do trabalho familiar, com uso crescente de 

maquinários (WALLACE & BAKER, 1960). Como analisa Romeiro (1998 p.58), 

esse fenômeno é explicativo da transformação de produtores “capitalistas” em 

grandes produtores familiares. 

 
NOVA ESTRUTURA DAS FAZENDAS NORTE AMERICANAS 

 

Tabela 2.1 Nova estrutura das fazendas norte americanas. Fontes: * Wallace & Baker (1960); 
** Heady (1960). Elaborado pelo autor. 
 

  

Nos campos de cultivo a maior novidade foi a expansão do plantio da 

soja. H. E. BARNARD (1938;128) dá um interessante depoimento sobre a 

emergência dessa oleaginosa na economia americana: “A new crop which 

grows to perfection on the corn lands has come rapidly into large production. 

That is the soybean crop. Soybean came to the United States in a clipper ship, 

back from trading along the China coast one hundred and thirty years ago. For 

more than a century it remained as an interesting bean-like plant chiefly 

important to us only as the strange food of the peoples of the Eastern Asia… 

While the protein content of wheat is about 12 per cent, and of corn no more 

than 10 per cent, the average protein content of soybean is 40 per cent. This 

figure is far higher than the protein content of any other important food and 

places soybean in a class by themselves if we are considering their value for 

human or animal feeding” 

 

Até 1938, um terço da soja plantada nos EUA não era colhida, dados os 

altos custos da colheita manual – não existiam colheitadeiras mecânicas 

eficientes - sendo a oleaginosa muito utilizada como forrageira para ciclagem 

de nutrientes, pela sua capacidade de fixação do nitrogênio atmosférico. Essas 

restrições agrícolas justificaram por décadas a manutenção de políticas de 

                                                                   ano 1910 1939 1957 

Tração* Cavalo Trator 15HP Trator 30 HP 
Horas/Homem/ha* 110 92,4 36,5 
produtividade/hora/homem* 100 133 427 
trabalhadores por fazenda** 2,21 1,73 1,59 
trabalhador familiar/trabalhador** (%) 75,1 75,6 76,5 



 44                                                                       

importação do grão e do óleo provenientes da China e Japão – maiores 

produtores na época – onde a abundância de mão-de-obra campesina 

barateava sobremaneira os custos das colheitas manuais (BARNARD, 1938).     

 

Mas se a história da agricultura pode ser escrita como uma seqüência de 

políticas públicas de incentivos e taxações governamentais (MAZOYER & 

ROUDART), nada pôde ser tão evidente quanto a entrada da soja nos EUA. 

Em 1941, o governo americano publicara um chamado oficial urgente contra a 

escassez de óleos vegetais provocada pela interrupção das transações 

internacionais durante a guerra. O documento intitulado “Soybean oil and the 

war: grow more soybeans for victory” foi acompanhado por um conjunto de 

incentivos fiscais e um programa de desenvolvimento biotecnológico para 

melhoramento de cultivares. A resposta dos agricultores foi imediata: 

crescimento de 62% no plantio entre 1941 e 1942, sustentado por todo o 

período bélico (SHURTLEFF & AOYAGI, 2007). 

 

A plantação das primeiras variedades manipuladas no pós-guerra 

permitira colheitas abundantes, associadas a monoculturas com uso de 

colheitadeiras mecânicas. As vantagens sobre as oleaginosas tradicionais – 

colza, algodão e amendoim –, além de sua composição protéica, abrangeram 

desde a produtividade agrícola à industrialização de seus derivados. Nos 

campos, a ausência de pragas, disseminadas em outras monoculturas mais 

antigas abatiam os custos de produção em até 5/6 em comparação com os 

custos do algodão – oleaginosa mais utilizada na época - do qual 70% 

correspondiam à aplicação de pesticidas e controle biológico. Na indústria, as 

contribuições da Alemanha às inovações técnicas na extração e refino de óleo 

à base de solventes, atualizadas nos EUA, permitiam disponibilizar no mercado 

alimentício produtos de qualidade superior àqueles derivados da colza e 

amendoim, à metade do preço (FORNARI, 1979).  

 

Na Europa, as políticas públicas incidiram não sobre o plantio, mas no 

incentivo à importação e à recuperação de indústrias processadoras. 

Historicamente o continente europeu concentrara sua produção agrícola de 

oleaginosas na colza, sendo as fábricas de moagem e extratoras de óleo e 
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farelo polarizadas nas regiões portuárias de Liverpool, Amsterdã, Copenhague, 

Trieste, e sobretudo, no eixo alemão de Hamburgo-Harburgo, em posições 

estratégicas para recebimento de matéria-prima proveniente das colônias 

africanas e de países asiáticos, que respondiam por mais de 70% de todo o 

consumo europeu de óleos e proteína vegetal. A recuperação das instalações 

durante a II Guerra – ex. 80% da capacidade instalada alemã, maior potência 

de bioquímica de óleos da primeira metade do século XX, havia sido destruída 

– foi acompanhada pela reestruturação portuária, pesquisas de solventes 

industriais e isenção de impostos de importação, sendo os EUA o novo 

provedor de óleo, batendo em 10 anos os centros tradicionais asiáticos 

(SHURTLEFF & AOYAGI, 2007).           

 

Nesse novo mercado burilado pela tecnologia e baseado em incentivos 

governamentais não se pode negligenciar o fato de que a forte valorização do 

material protéico como insumo para ração animal teve papel importante. O 

esmagamento de oleaginosas para obtenção de torta, cujo valor nutricional e 

preço são superiores, teve impacto sobre as cotações do óleo, diminuindo seu 

preço e estimulando a procura. Senti (1972) demonstra, entretanto, que já em 

1950 o preço dos óleos de soja, algodão, linhaça e amendoim apresentavam-

se crescentes em relação àqueles de seus respectivos farelos, por uma causa 

fundamental: o aumento da demanda por óleo - 85% eram destinados à 

alimentação humana – foi maior do que a demanda por carne. Ainda assim, o 

crescimento de ambos sugeriu a necessidade de expandir a produção num 

cenário de forte ascendência econômica da população dos países centrais.   

  

As “benesses” agrícolas da emergente Revolução Verde esbarraram, 

entretanto, na escassez de terras, sendo contornada com a exportação do 

modelo euro-americano para o mundo subdesenvolvido. Detentores de 

grandes reservas de solo e mão-de-obra barata, representando ainda 

mercados consumidores da tecnologia mecânica e de agroquímicos, o pacote 

tecnológico foi transferido mediante acordos multilaterais que culminaram com 

a modernização da agricultura na África, Ásia e América Latina (HAYAMI & 

RUTAN, 1985).  
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Romeiro (1998) oferece uma análise crítica abrangente sobre como tal 

modernização no mundo pobre foi fortemente dominado pela elite de grandes 

proprietários, e ou detentores de capital, aliada a políticas públicas de incentivo 

a produção de gêneros voltados à exportação, e formação de institutos de 

pesquisas subsidiados, em parcerias ou inspirados nos governos e iniciativa 

privada oriunda dos paises do eixo Europa-EUA, como a EMPRAPA no Brasil.  

 

A rápida mudança no mercado alimentício que daí derivou, assaz 

dependente das transações internacionais baseadas na cadeia soja-milho-trigo 

e carne, trouxe aprofundamento da divisão de trabalho global que reservou 

para os países subdesenvolvidos o papel de grandes fornecedores de matéria-

prima, baseado no argumento de que a grande disponibilidade de gêneros 

básicos a preços baratos poderia se apoiar em modelos de trocas 

transnacionais, como esclarece José Graziano da Silva (2008). De fato, entre 

1960 e 1974, a produção mundial de cereais e de carne cresceu, 

respectivamente, 4,87% e 3,65% ao ano enquanto a população global teve 

incremento pouco menor que 2,15% (FAOSTATS, 2009).  

 

Na América Latina o incremento de oleaginosas foi de 8,9% ao ano 

enquanto a cana-de-açúcar crescia 4%, e 3,8% na África e Ásia, aumento que 

praticamente acompanhou o índice global, fato historicamente inédito. Em 

1961, América do Sul, Ásia e África tinham, conjuntamente, uma frota de 

tratores 30% menor que a da Alemanha, país mais mecanizado da Europa. Em 

1974, já haviam praticamente empatado, ultrapassando em 120 mil tratores a 

França, segunda maior potência européia (FAOSTATS, 2009). Para a FAO, a 

fome estava definitivamente descolada de qualquer problemática malthusiana, 

fundamentando-se, outrossim, cada vez mais na forte disparidade de poder 

aquisitivo da população pobre  (SILVA, 2008).  

 

O estouro da crise do petróleo em 1974, entretanto, rompe com a 

tendência dos preços descendentes da commodity fóssil, e junto dela, a de sua 

subsidiária agrícola, os alimentos. A própria FAO institui um conjunto de 

programas de segurança alimentar, dentre os quais a formação de um “banco 

mundial de reserva de alimentos”, a criação do Fundo Mundial para 
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Desenvolvimento Agrícola, e institucionalização de um sistema de previsão de 

preços futuros. Mas as políticas protecionistas se exacerbaram, e desde então 

suscitam os conflitos insolúveis que se vê ainda hoje nos impasses da rodada 

de Doha (SILVA, 2008) 

. 
PREÇO DO BARRIL DO PETRÓLEO (US$) RELATIVO A 2007 
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Figura 2.7 Preço do barril do petróleo (US$) relativo a 2007. Fonte:BP (2008)  
 

 Nesse cenário, a crise do petróleo fez ressurgirem incentivos aos 

biocombustíveis. Em países com grandes reservas florestais nativas, como a 

antiga União Soviética e o Canadá, floresceram políticas públicas de segurança 

energética baseada na extração de metanol vegetal. Na Alemanha Oriental, o 

etanol de batata e o metanol oriundo de florestas plantadas passaram a ser 

misturados à gasolina, em blends de 15%, subsidiados pelo governo socialista 

que disponibilizava a mistura carburante no mercado a preços até 16% abaixo 

do custo (LEWIS, 1981). Na Dinamarca, a desoneração tributária e subsídios 

diretos foram voltados às indústrias de motores industriais e automobilísticos, 

chegando a poupar 30% dos custos operacionais do setor, estimulando 

projetos de tecnologia para eficiência energética, o mesmo acontecendo no 

Japão, Noruega e Alemanha Ocidental (SORENSEN, 1991).  

 

Brasil – que será analisado detalhadamente mais adiante – Estados 

Unidos, China e duas dezenas de países tiveram seus próprios programas, de 
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tal modo que em 1985, dez anos depois do primeiro pico dos preços do 

petróleo, a produção mundial de etanol atingia os 15 bilhões de litros, nada 

menos que 1500% da produção de 1974 (BANSE et al., 2008).  

 
PRODUÇÃO MUNDIAL DE ETANOL VIS-A-VIS PREÇOS DO 

PETRÓLEO 

 
Figura 2.8. Produção Mundial de Etanol vis-à-vis preços do petróleo. Retirado de Banse et al. 
(2008). 

 

Mas a normalização dos preços do petróleo conduziu à estabilização da 

produção de álcool durante a década de 1990, estabilidade essa que por si só 

já rompia com as tendências históricas de ascensão e queda tão fugazes 

quanto a oscilação dos preços do material fóssil. Nesse período, não só as 

preocupações com a segurança energética foram importantes, mas a 

sustentação do biocombustível se deveu também à emergência de políticas 

ambientais (BANSE et al, 2008).  

 

Nos Estados Unidos, ações inspiradas no “dual fuel” da Universidade de 

Ohio, atingiu todo o Meio-Oeste americano, com estímulos ao uso de óleo de 

milho e algodão para misturas com o diesel, enquanto a National Soy Diesel 

Development Board, em 1992, constituía-se no pioneirismo do setor privado 

para comercialização de biodiesel a partir da soja (RAMADHAS et al, 2004). 

Também estimulada pelo “Clean Air Act Amendments” de 1992, o “Energy 

Policy Act”, do mesmo ano, reforçado pelo “Energy Policy Act” de 1998, a 
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produção de etanol de milho atingiu seu pico histórico em 1994, com 7 bilhões 

de litros produzidos (SOLOMON et al, 2007). 

 

Na Europa, a década de 1990 foi também marcada por um conjunto de 

incentivos às energias alternativas. No Reino Unido e França, preponderou a 

certificação e controle de procedência, incentivando os consumidores a 

optarem por energias limpas a despeito de seu custo mais elevado, enquanto 

na Alemanha unificada predominou a política de fixação de preços, subsídios 

diretos na Itália e taxação maior do petróleo na Suécia. Os programas 

específicos para biomassa foram, entretanto, especialmente mal sucedidos, 

justamente porque, apesar de dependerem menos de inovações tecnológicas, 

estavam inexoravelmente associados à agricultura (THORNLEY & COOPER, 

2008).  

 

Esse tradeoff que acompanhou todo o curso da história dos 

agrocombustíveis foi também notório no passado recente. Em 1979 Pryde 

(1979) mostrava que os preços dos óleos vegetais nos EUA subiram em média 

80%, praticamente acompanhando a elevação do petróleo, sendo os óleos 

nobres, como o de linhaça e mamona subindo 350% em relação ao ano de 

1974, porque além de destinados à alimentação humana, passaram a substituir 

o fóssil em usos lubrificantes e industrialização de plásticos. Webb (1981) 

discutia em 1981 que os preços do milho reagiam dramaticamente à expansão 

da produção do etanol, reverberando-se sobre os valores cotados para soja e 

trigo. Sagar e Kartha (2007) dispõem de séries anuais apontando que, mesmo 

entre matérias-primas não utilizadas para alimento, foi possível correlacionar o 

aumento dos preços alimentícios e incentivos aos biocombustíveis na década 

de 1990, pelo fato de que competem por terras e insumos agrícolas, o que 

redunda em elevação dos valores finais também dos gêneros alimentícios. 

 

Mas não é só isso: apesar do crescimento vertiginoso da produção de 

alimentos – que duplicou entre 1969 e 1996, e cresceu 16% na última década – 

o mercado global de oleaginosas foi polarizado na soja, o mais versátil de 

todos, e no dendê, óleo tradicionalmente utilizado por bilhões de Africanos e 

Asiáticos pobres, perdendo nesses países apenas para a queima direta de 
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madeira como fonte primária de energia térmica. A dependência mundial do 

grão criou um mercado altamente específico, ao mesmo tempo de forte 

influência em todas as outras commodities agrícolas, sejam elas usadas 

estritamente para alimentação, como trigo e arroz, ou também vinculadas aos 

agrocombustíveis, como o milho e beterraba (SAGAR & KARTHA, 2007).   

 
EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS ÓLEOS DE SOJA, DENDÊ E 

OUTROS 14* ÓLEOS NA PRODUÇÃO MUNDIAL 

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

1958 1968 1984 2007

ano

pa
rti

ci
pa

çã
o 

do
 ó

le
o 

de
 s

oj
a 

e 
de

nd
ê 

(%
to

ta
l)

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

pa
rti

ci
pa

çã
o 

do
s 

ou
tro

s 
14

 ó
le

os
 

(%
to

ta
l) 

soja dendê outros (14)
 

Figura 2.9. Evolução da participação dos óleos de soja, dendê e outros 14 óleos na produção 
mundial. Fontes: Mielke (1985), USDA (2009). Elaborado pelo autor 
 

 A participação brasileira nesse mercado polarizado na produção de soja 

saltou de pouco mais de 0,18% em 1939 para 17% em 1979 (THOMPSON, 

1981) 19% em 1989, 22% em 1999 e 27% em 2008 (IFNP, 2007;2009). 

Interessante que na projeção de Jasspon (1949), para produção de óleos 

vegetais no mundo, o Brasil era apontado na década de 1950 como forte 

candidato à liderança regional por conta do seu potencial de extração do 

Babaçu no Norte, e amendoim no Centro-Sul, sem qualquer referência à soja. 

O que teria mudado seu curso vocacional?       

 

Delgado (2001) oferece uma explicação crítica que derivava do “sentido” 

do “desenvolvimento rural”, que abafara o movimento reformista do final dos 

anos 1950, com a modernização conservadora institucionalizada pelo Regime 
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Militar. Calcada em cinco orientações fundamentais, isto é, liberar mão-de-obra 

para a indústria, gerar oferta adequada de alimentos, suprir matérias-primas 

para setor secundário, elevar as exportações e transferir renda real ao mundo 

urbano, as políticas públicas culminaram com sistemas creditícios que 

favoreceram especialmente os ramos da agroindústria de oleaginosas, 

sucroalcooleiro e papel-celulose, ora justifica pela demanda externa, como os 

óleos vegetais e açúcar, ora pela segurança energética, como o álcool.  

 

Mas na visão hegemônica do governo, tal desenvolvimento só poderia 

ser alcançado com a “Revolução Verde” direcionada aos proprietários de terras 

mais potentados, ou àqueles habituados com a tomada de empréstimos, como 

no sul do país, vistos como únicos capazes de honrar as dívidas de aquisição 

de maquinários e aportes extraordinários de insumos agroquímicos. José 

Graziano da Silva (2001) esclarece como os “mitos” do mundo rural, isto é, 

tomado como sinônimo de atraso, e o dogma que insistia no argumento de que 

a reforma agrária era contraproducente, contribuíram para o fortalecimento 

dessas políticas, legitimadas pela análise “cepalina” quanto ao processo de 

industrialização/substituições de exportação e a admissão da ajuda fornecida 

pelo capital estrangeiro (RAMOS, 2001) 

  

Enquanto o Babaçu representava o arcaico rural no norte, e o amendoim 

no sudeste tinha mercado externo restrito, a soja, cujos plantios se iniciaram no 

Rio Grande do Sul e Paraná na década de 1940, viu sua produção saltar de 46 

mil toneladas em 1950 para quase 2 milhões de toneladas em 1970, 9 milhões 

em 1975 e 12 milhões em 1980 (IBGE 1975, 1979, 1984). Nesse período, a 

região sul abocanhou 38% do volume total dos créditos concedidos pelo 

Governo Federal, dos quais 80% eram depositados em culturas temporárias 

(VILLA VERDE, 2001). As produções de arroz e trigo, nessa região, 

aumentaram em média 4% a cada censo, e a de soja cresceu 990%, atingindo 

em 1980 8 milhões de hectares plantados contra 6 milhões de hectares de 

arroz e 1,5 milhões de trigo (IBGE, 1975, 1979, 1984).      

  

Mas a afirmação do Brasil na produção de soja ocorre com a 

incorporação do Cerrado, na institucionalização das fronteiras, burilada pelo 
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conhecimento científico e políticas públicas específicas. O capítulo 4 desta tese 

dedica-se a analisar o fenômeno, mas é útil breve explanação. Paralelamente 

às pesquisas pioneiras realizadas na USP sobre as qualidades pedológicas dos 

Cerrados, o Instituto Agronômico de Campinas iniciara os estudos sobre 

adequação de cultivares de milho e soja híbrida para os solos do Centro-Oeste, 

e a Embrapa, no início da década de 70, já figurava como um centro de 

pesquisas aplicadas no melhoramento de plantas e correção pedológica 

(FELTRAN-BARBIERI, 2004). 

 

Romeiro (1998) analisa que, inspirada no modelo euro-americano de 

modernização agropecuária, a organização das pesquisas da Embrapa, cujo 

tutor foi Ruttan, seguia 4 princípios norteadores: (a) “queimar” etapas através da 

transferência e adaptação de pacotes tecnológicos produzidos no exterior; (b) 

colaboração mais estreita com a indústria de insumos e equipamentos 

agrícolas; (c) esforço de pesquisa por produto e concentrado nos mais 

importantes – de melhor rendimento no mercado, e; (d) deixar sempre que 

possível o esforço de pesquisa fundamental a cargo de outras instituições 

(universidades ou instituições estrangeiras).  

 

Nas palavras de Romeiro (1998;110), a doutrina da Embrapa segue a 

seguinte missão . “ao invés de adaptar o meio às exigências de nutrição, água 

etc. de plantas altamente produtivas, tratava-se então de, ao contrário, adaptar 

as plantas às restrições do meio, tornando-as mais resistentes ao stress hídrico, 

à pobreza mineral do solo etc...investindo nas variedades de soja, milho, sorgo 

e arroz, sem no entanto dispensar a necessidade de uso dos maquinários 

importados - próprios à monocultura exportadora - diretrizes portanto que 

mantiveram-se fiéis aos estímulos governamentais       

 

Dois programas legitimados pelo conhecimento técnico-científico entram 

em vigor: O POLOCENTRO e o PRODECER. Embora se diferenciassem em 

termos de financiamento, basicamente no que dizia respeito ao sistema de 

crédito, sendo o primeiro firmado em crédito governamental subsidiado e o 

segundo em crédito supervisionado com juros reais provenientes de empresa 
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privada, ambos demonstravam absoluta coerência com a política agrícola que 

marcara a “modernização conservadora”, calcada na ideologia de se fazer do 

setor primário centro exportador e grande fornecedor de matérias-primas ao 

setor secundário, ao mesmo tempo em que se tornaria consumidor de produtos 

industrializados e de avançada tecnologia, desde insumos a implementos 

agrícolas, maquinários, construções de armazenagem e beneficiamento 

(DELGADO, 2001). 

 

Apoiado em centros tecnológicos de pesquisa aplicada como o Centro 

de Pesquisas Agropecuárias do Cerrado, Embrapa-CPAC e cada vez mais nas 

instituições de cooperação externa, e contando com a demanda crescente do 

mercado estrangeiro, o governo brasileiro intensifica a política de ocupação da 

fronteira nos cerrados apostando nas “frentes de agricultura comercial”, cuja 

referência se postava nos bons resultados obtidos pelo PRODECER 

(MUELLER, 1992).        

 

 

Enquanto na década de 1980 vigorou a política de preços mínimos e 

aquisições do governo, no decênio seguinte incentivos para a ocupação das 

fronteiras privilegiaram agentes privados, com a criação da Cédula do Produto 

Rural, o FINAME Agrícola, a eliminação do imposto em operações financeiras 

incidentes sobre a captação de recursos externos destinados ao setor, além 

dos benefícios gerados pelos financiamentos externos para a aquisição de 

insumos que operavam à margem do sistema oficial, facilitados pelas altas 

taxas de juros domésticas e pequeno risco cambial (HELFAND & REZENDE, 

2001).O sucesso do agribusiness fez elevar vertiginosamente a participação 

dos Cerrados na produção brasileira de soja.  
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EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CENTRO-OESTE E 
TOCANTINS NA PRODUÇÃO NACIONAL DE SOJA 
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Figura 2.10 Evolução da participação do centro-oeste e Tocantins na produção nacional de 
soja. Fonte IBGE 
  

O crescimento da produção de soja esteve, entretanto, totalmente 

desvinculado do seu uso doméstico ou externo para biocombustíveis. Houve, 

sim, vários episódios efêmeros de uso de óleos para complementação do 

diesel, como na Europa e Estados Unidos, destacando-se o período pós-II 

Guerra com uso de óleos de Babaçu, Mamona e coco em motores de 

caminhões e tratores. A proibição da exportação do óleo de algodão, então a 

maior fonte oleaginosa brasileira, serviu de estímulo à mistura com diesel para 

trens de carga, projeto abortado tão logo a paz mundial se estabeleceu 

(POUSA et al., 2007). 

 

 Outro evento que merece destaque foi a crise do petróleo, quando a 

Comissão Nacional de Energia, do governo militar, instituiu, através da 

Resolução 007 de 1980, o Pró-Óleo, Plano Nacional de Produção de Óleos 

Vegetais para Fins Energéticos, que vislumbrava atingir a adição de 30% de 

oleaginosas vegetais no diesel, agora com significativa participação da soja. A 

implantação tardia – se comparada ao rápido declínio dos preços do petróleo –, 

a política de subsídio ao próprio diesel, e a ascensão da demanda por 

oleaginosas para alimentação minaram o projeto em 1985 (NASS, PEREIRA & 

ELLIS, 2007). 

 

 A retomada dos óleos vegetais para biocombustíveis é dada a partir do 

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) instituído em 

dezembro de 2004 na conformação de comissão interministerial, e em 2005, 
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oficialmente pela Lei 11.097, através das Normativas 1 e 2 que, 

respectivamente, estabelecia as regras para enquadramento industrial e 

dispunha normas para participação provisória de empresas interessadas em 

fornecer o biocombustível. Num sistema centralizado na Petrobrás, todo o 

biodiesel produzido deve ser enviado a distribuidoras credenciadas onde é 

misturado ao Diesel fóssil em montante proporcional, respeitando, inicialmente, 

a composição de 2% de Biodiesel e 98% de diesel, por isso a mistura 

conhecida por B2. Previa-se que o B2 seria mistura obrigatória a partir de 2008, 

com B5 para 2013, mas a obrigatoriedade do B3 já vigora desde julho de 2008, 

com o aumento dos estoques e da capacidade instalada estimulada pelo 

mercado artificial promovido pela obrigatoriedade do blend (MASIERO & 

LOPES, 2008).  

 

Com forte cunho social, o PNPB estabeleceu que somente empresas 

com o chamado “Selo combustível Social” (SCS), cujas regras estão na 

Normativa 1, estariam aptas a comercializar Biodiesel em grande escala, para 

o que deveriam comprovar aquisição de matéria-prima (oleaginosas ou óleo 

bruto) provenientes da Agricultura Familiar, em percentuais mínimos que 

variam de acordo com a região das negociações agrícolas, não 

necessariamente a sede da empresa, obedecendo à seguinte regra de 

aquisição mínima, em valores monetários: 50% na região Nordeste e Semi-

árido (Minas Gerais), 30% nas regiões Sul e Sudeste, e 10% nas regiões Norte 

e Centro-Oeste. O montante complementar de aquisições em cada região 

poderia ser de qualquer fonte não-familiar (MDA, 2008). 

 

Duas formas de incentivo governamental foram instituídas para estimular 

indústrias a ingressarem no PNPB: garantia de compra do biodiesel produzido 

pelas usinas, através de leilões exclusivos às empresas possuidoras do selo 

social, e desoneração tributária conjunta de PIS/PASEP e COFINS. Os 

cálculos das alíquotas básicas de impostos a serem desonerados foram 

referenciadas nos valores incidentes na produção do Diesel Fóssil, pelo fato de 

não haver alíquotas específicas ao novo biocombustível. Além disso, os 

coeficientes de desoneração variam segundo a combinação de três quesitos: 
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(1) agricultura familiar ou não familiar, (2) tipo de matéria-prima adquirida, e (3) 

região da aquisição da matéria-prima, conforme demonstrado no quadro a 

seguir: 

SISTEMA DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA DO BIODIESEL 
BRASILEIRO 

 

Região Norte, Nordeste e 
Semi-Árido 

Demais  regiões DESONERAÇÃO 
TRIBUTÁRIA 

Percentual sobre a alíquota 
total e valor abatido em 
reais/m3  

Alíquota R$218/m3 

Oleaginosa Mamona e Dendê outras oleaginosas 

Agricultura Não Familiar 30% (R$ 67) 0 (R$ 218) 

Agricultura Familiar 100% (0) 68% (R$ 70) 

 

Tabela 2.2 Sistema de desoneração tributária do biodiesel brasileiro. Fonte MDA (2008). 
Elaborado pelo autor. 

  

Nota-se que originalmente o PNPB não só direcionava incentivo à 

Agricultura Familiar como também apostava nas regiões mais pobres (Norte, 

Nordeste e Semi-árido), conjugadas especificamente à Mamona e Dendê, 

desonerando inclusive o biodiesel produzido por aquisições provenientes de 

agricultores não-familiares para os montantes complementares às quotas 

mínimas obrigatórias ao Selo Social. A meta do programa, de beneficiar 200 mil 

famílias, tinha originalmente foco em agricultores pobres, de regiões carentes e 

cultivares populares e de baixa tecnologia (MDA, 2008). 

 

 Entretanto, no final de 2007, o primeiro balanço do PNPB apresentou 

resultados bem diferentes dos esperados. Dentre as 13 empresas que 

entregaram biodiesel até dezembro daquele ano, momento crucial para o 

abastecimento das distribuidoras para cumprimento da obrigatoriedade da 

mistura B2 a partir de janeiro de 2008, 12 delas utilizaram como matéria-prima 

básica a soja, e apenas uma, a BrasilEcodiesel, usou parcialmente a mamona, 

mas ainda assim complementada por soja (ANP, 2009). Esses resultados 
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persistem em 2009, quando 95% de todo o óleo empregado para Biodiesel foi 

proveniente da soja (CAMPOS & CARMÉLIO, 2009).  

 

Revelam, ainda, outras incoerências com as metas iniciais do programa: 

as regiões mais dinâmicas foram o Sul e o Centro-Oeste (Região dos 

Cerrados) com participação ínfima do Norte, Nordeste e Semi-Árido, e os 

pequenos agricultores participantes não tinham o perfil carente, mas eram 

aqueles mais bem estruturados e já engajados nos mercados convencionais do 

complexo soja, estando no limiar superior de enquadramento oficial de 

Agricultura Familiar, seja por possuírem extensões médias de terra acima dos 

60 ha, permitidas pelos módulos fiscais de 15 a 30 ha nos estados de Goiás, 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, seja por atingirem renda bruta anual muito 

próxima dos R$110 mil, limite aceitável para enquadramento. 

 

Isso suscitou críticas de alguns autores como Abramovay (2008) que 

qualificou o Programa como triplamente concentrador: concentrado em uma 

matéria-prima, a soja, em duas regiões, o Sul e Centro-Oeste, e em um perfil 

de Agricultor Familiar o mais bem aparelhado e capitalizado. 

  

Alguns fatores que podem explicar essa tripla concentração são listados 

abaixo:  

      

a. Pesquisa e Desenvolvimento: com mais de 40 anos de pesquisa 

para produção de soja, o Brasil, sobretudo através da EMBRAPA, 

tem desenvolvido dezenas de variedades adaptadas às 

condições regionais do Sul e Centro-Oeste, enquanto há somente 

3 sementes certificadas e algumas poucas com indicação técnica 

para produção do óleo de mamona em todo o país, ainda não 

completamente seguras, em termos fito-sanitários, para plantio 

em larga escala (EMBRAPA, 2008); 
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b. Disponibilidade de matéria-prima: o país é o segundo maior 

produtor de soja e ocupa o terceiro lugar na produção de 

mamona.  Produziu, entretanto, na safra 07/08, 60 milhões de 

toneladas do grão contra pouco mais de 93 mil toneladas de 

mamona (IFNP, 2008); 

c. Potencial de produção de óleo: dadas as médias de 18% de óleo 

na composição do grão e 43% na da mamona, produz-se, 

anualmente no Brasil, 270 litros de óleo de soja para cada litro de 

mamona (IFNP, 2008); 

d. Diferença na nobreza dos óleos: o óleo de mamona tem 

propriedades mais nobres que o de soja, geralmente utilizado na 

lubrificação aeronáutica ou para fármacos e cosméticos, com 

preços relativos em média 4 vezes maior que o do grão 

(EMBRAPA, 2008); 

e. Aproveitamento da Infraestrutura: a produção do biodiesel de soja 

se aproveita da estrutura física de logística integrada no país e 

dos mercados bem desenvolvidos e convencionais do grão, 

contra infraestrutura incipiente e concentrada no nordeste 

brasileiro no caso da mamona (IFNP, 2008); 

f. Know-How e facilidade de adaptação industrial das esmagadoras 

de soja: Para empresas tradicionais de esmagamento e produção 

de óleo de soja, a montagem de uma usina de biodiesel acoplada 

é relativamente barata, carecendo apenas de instalação de 

unidades reatoras. O Know-How dessas empresas provavelmente 

as permitiu se anteciparem aos problemas apontados, o que 

explicaria sua dominância no negócio do biocombustível 

(DERMIBAS, 2007) 

g. Escala: agricultores familiares carentes que plantaram mamona 

possuem glebas muito pequenas, cerca de 1,5 a 4 ha, em áreas 

muito dispersas, o que inviabilizou o frete para a coleta da 

produção. Agricultores Familiares plantadores de soja, possuem, 

pelo contrário, sítios geralmente de 60ha, adjacentes uns aos 

outros, e, por já estarem engajados no complexo soja, fazem 

rodízio de maquinários e dividem entre si as despesas com frete, 
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viabilizando economicamente a coleta (observação de campo 

feita pelo autor). 

 

Esses apontamentos que contribuíram para a “tripla concentração” têm 

direcionado o PNPB a adaptações que podem minar as metas originais. Prova 

disso é que nos últimos 4 leilões, o acesso exclusivo das empresas 

possuidoras do Selo Combustível Social foi quebrado, permitindo que 

empresas sem selo participassem de 20% do montante leiloado. Esse 

montante foi divido entre empresas não certificadas com o selo social, e por 

empresas possuidoras do selo, como Granol, que admite ser estrategicamente 

interessante operar nos dois mercados que se formaram, apostando em 

eventuais alargamentos dos montantes extra-selo (informações obtidas pelo 

autor, em entrevista ao presidente da Granol). Tal movimento de lenta 

migração pode estar associado aos custos de investir na Agricultura Familiar, e 

ser ainda mais ameaçador, se se consolidar nos próximos leilões, acarretando 

possível desestímulo ao próprio Selo Combustível Social, colocando duvidosa 

sua continuidade para além do governo atual. 

  

Mas sem dúvida nenhuma o biocombustível brasileiro que chama a 

atenção do mundo é o etanol. A despeito da cana-de-açúcar estar no âmago 

da história do Brasil, até a década de 1970 a trajetória do álcool não foi 

peculiar, assemelhando-se muito aos dos países centrais. Na década de vinte, 

o Ministério da Agricultura, indústria e Comércio apresentava um veículo 

experimental movido a etanol, a exemplo do Ford 1908, mas que não passou 

de uma efêmera e curiosa aventura (ROSILLO-CALLE, 1986). Em 1920, a 

produção de álcool etílico industrial correspondia a 15% do volume total dos 

processamentos de derivados líquidos da cana, os 85% restantes destinados à 

produção de aguardente, cujo valor de produção era 75% superior 

(MAIC,1924). Nessa época, a alcoolquímica era representada por apenas 3 

empresas, a Elkeiroz, Rhodia e Columbia, a primeira sediada no nordeste, e as 

duas últimas no estado de São Paulo, produzindo materiais para fármacos e 

cosméticos (ROSILLO-CALLE, 1986). 
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Em 1931, a criação do Instituto do Álcool e Açúcar, mormente orientado 

a pesquisas agronômicas e técnicas para controlar os estoques de açúcar, 

ensejou a criação de normas institucionais para obrigatoriedade do uso do 

etanol em misturas de 40% sobre a gasolina, E40, num momento de incertezas 

oriundas da Grande Depressão. Entretanto, a falta de crédito internacional, a 

capacidade instalada das usinas superestimada pelo governo, a queda dos 

preços do petróleo e a baixa demanda automotiva minaram o projeto (SILVA & 

FISCHETTI, 2008). Os efeitos desse conjunto de fatores se refletiu no censo 

agropecuário de 1940, quando a produção de álcool nas usinas e destilarias 

tem sensível queda, constando como principais produtos canavieiros o açúcar, 

aguardente e rapadura (IBGE, 1950).  

 

Nos anos que se seguem, a indústria alcoolquímica, agora contando 

com mais de 2 dezenas de empresas, direciona sua produção a matérias-

primas como etileno, destinadas aos países beligerantes, ou fármacos e 

cosméticos. Já nas décadas de 1950 e 1960 o suporte do crescente setor 

alcooleiro é voltado para atender às necessidades da indústria do petróleo 

nacional, sobretudo com a linha de insumos reativos para o vinil, plásticos e 

solventes (ROSILLO-CALLE, 1986). 

 

Todavia, em 1974 a criação do Programa Nacional do Álcool 

(PROALCOOL) mudaria definitivamente a trajetória do etanol brasileiro, até 

então praticamente desvinculado do mercado combustível. A crise do petróleo 

recairia sobre o país com um efeito relativamente muito mais dramático do que 

nos países centrais, porque não só traria o rompimento do ciclo virtuoso de 

crescimento, como se abateria fortemente sobre o balanço de pagamentos, 

elevando a dívida externa a níveis estratosféricos (SILVA & FISCHETTI, 2008).  

 

Como um programa que potencialmente poderia de uma só vez 

amenizar esse déficit, criar uma política de segurança energética, blindar as 

oscilações dos preços mundiais do açúcar e impulsionar a indústria brasileira, o 

PROALCOOL estabeleceu meta de produção de 2 bilhões de litros de etanol 

até 1980, passando para 7 bilhões no qüinqüênio seguinte. Para tanto, o 

governo militar determinou uma série de medidas casadas que atingiram toda a 
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cadeia produtiva da cana-de-açúcar, da agricultura à indústria sucroalcooleira, 

e dessa para a automobilística, com forte incentivo à pesquisa de base e 

aplicada (NASS, PEREIRA & ELLIS, 2008).  

 

O crédito rural para aquisição de maquinários e custeio oscilou, de 1974 

a 1980 entre 12% a.a. e 46% a.a, num período em que os empréstimos 

bancários de instituições privadas flutuavam de 52%a.a. a 102%a.a., com 

inflação média de 75%a.a (ROSILLO-CALLE & HALL, 1987). Nesse período, a 

frota de tratores aumentou 69%, duplicando nas regiões paulistas onde os 

canaviais eram implantados, e o uso de fertilizantes triplicou. A área com cana-

de-açúcar no país saltou de 1,86 milhões de hectares em 1975 para 2,6 

milhões em 1980, incremento de 40%, enquanto a produção cresceu, no 

mesmo período, 75% (IBGE,1979, 1984). 

 

Mas a política do PROALCOOL foi muito mais abrangente, com 

financiamentos para o setor industrial disponibilizando empréstimos a taxas de 

juros de longo prazo em 25%a.a., mais baixos que o próprio crédito agrícola, 

garantia de preços mínimos balizados nos valores do petróleo, centralizados 

pela Petrobrás, estabelecimento de quotas de exportação do açúcar, para 

assegurar a provisão de etanol saído das destilarias, apoio à fundação da 

Copersucar, em 1979, leis de obrigatoriedade de blends de 20 a 25% de álcool 

anidro na gasolina, e expansão de subsídios à pesquisa aplicada, sobretudo 

direcionada à adaptação do Ciclo de Otto para combustão de E100. Nada pôde 

ser mais emblemático para mostrar o sucesso desse programa do que as 

vendas de automóveis. Enquanto em 1975 0,3% dos veículos vendidos eram 

movidos exclusivamente à álcool, em 1980 esse índice saltou para nada menos 

do que 95% (ROSILLO-CALLE & HALL, 1987).          

 

A vitalidade do programa, entretanto, vai perdendo fôlego no decorrer 

dos anos 1980. O crédito agrícola começa a demonstrar aumentos relativos 

muito maiores do que os de bancos comerciais, a dívida externa e a inflação de 

três dígitos freiam o ímpeto desenvolvimentista, os preços do petróleo caem 

fortemente, inclusive com o ganho de produção doméstica. A abertura para a 

democracia e com ela a ideologia neoliberal, fizeram com que o PROALCOOL 



 62                                                                       

fosse oficialmente extinto em 1988. A manutenção, durante toda a década de 

1990, do blend obrigatório variando de E10 a E20 foi mantida, na opinião de 

especialistas, como Nass e colaboradores, apenas para evitar o colapso total 

do álcool combustível, e permitir a sustentação dos preços do açúcar (NASS, 

PEREIRA & ELLIS, 2007).  

 
EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE JUROS DE BANCOS E CRÉDITO 
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Figura 2.11 Evolução das taxas de juros de bancos e crédito rural subsidiado. Fonte: Rosillo-
Calle & Hall (1987) 

 

 

No início dos anos 2000, porém, um novo boom ressuscita o 

biocombustível. A pauta agora não se restringe à segurança energética como 

contraponto aos aumentos sustentados do petróleo, mas às preocupações 

relativas à crise climática. A capacidade instalada das usinas, a expertise 

doméstica, tanto no que se refere aos campos de cultivo como tecnologia 

industrial, e a institucionalização do Plano Brasileiro de Agroenergia, um 

consórcio entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

com empresas privadas e a EMBRAPA, com a criação da unidade 

Agroenergia, concretizam as expectativas de o Brasil liderar definitivamente o 
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setor, com a produção de etanol prevista para 2009 de nada menos que 17 

bilhões de litros, dos quais 15% a serem exportados (SILVA & FISCHETTI, 

2008). 

O saldo dos 35 anos da experiência brasileira é extraordinário. Há 

desenvolvidas no país 550 variedades de cana-de-açúcar, inclusive muitas 

delas oriundas do Projeto Genoma da Cana, iniciado em 1999. A área plantada 

aumentou 30 vezes de 1975 a 2007, a produtividade cresceu 65% e o custo de 

produção declinou, em valores reais, 75%. Em 1983, a produção de etanol 

subsidiada custava U$ 50 o barril contra os U$ 31 cobrados pelo barril de 

petróleo, enquanto em 2007, o custo do etanol sem subsídios fechava a U$ 30 

contra U$ 71 do fóssil, mostrando que a viabilidade do biocombustível brasileiro 

não é determinada meramente pelo custo de oportunidade do petróleo, senão 

pela eficiência econômica do biocombustível (ROSILLO-CALLE, 1986; NASS, 

PEREIRA & ELLIS, 2007; GOLDENBERG, 2007; MACEDO et al., 2008). 

 

Essas vantagens são ainda mais notórias quando contrastadas com os 

demais países. O balanço energético da cana é de 1:8 contra 1;1,4 do milho 

americano; 1 hectare de cana-de-açúcar produz 8100 litros enquanto o hectare 

de milho nos EUA não passa de 3000 litros; o custo de produção estimado em 

2007 foi de U$ 0,22/l para o etanol de cana no Brasil, livre de subsídio, U$ 0,63 

e U$ 1,2 para o de milho e trigo, respectivamente, nos EUA, que injetou U$ 4,1 

bilhões de subsídios diretos,  e U$ 0,67 o produzido a partir da beterraba na 

União Européia, onde subsídios somaram nada menos do que U$ 7 bilhões 

(IEA, 2004; IEA, 2007). Há plena flexibilidade na produção de açúcar e álcool.   

 

Mas nem tudo na história dos biocombustíveis, e na agricultura brasileira 

pode ser vista com sucesso. Os problemas fundamentais com os quais o 

mundo se deparou, descritos neste capítulo, sobretudo para os EUA e Europa, 

como a queda da produtividade dos anos 1920 e 1930, as escolhas entre 

cultivares a serem produzidos domesticamente para alimentar a população, a 

mecanização do pós II Guerra e a Revolução Verde estiveram presentes 

também no Brasil.  
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Um fator, entretanto, foi crucial para singularizar o nosso caso: a grande 

disponibilidade de terras. Essa característica ensejou interpretações que 

justificaram as mais variadas explicações para a “formação do Brasil”. 

Varnhagen (1959) acreditava que a fome no país só poderia advir da indolência 

do povo, pois não faltavam terrenos férteis para produzir os mais variados 

alimentos, e o posicionamento geográfico da cana-de-açúcar, restrita às 

proximidades dos portos, jamais impeliria em competição.  

 

Barros de Castro (1978) e Gorender (1978) trazem análises muito mais 

complexas, mostrando que a luta de classes entre proprietários e escravos ou 

pequenos produtores após a abolição compeliam-nos a áreas residuais, e 

também marginais do ponto de visto da fertilidade dos solos. Mesmo assim, 

nos meios das plantations de cana, os chamados “sobrados” eram 

relativamente abundantes, desenvolvendo-se importantes mercados de 

gêneros básicos. Os sofrimentos moral e físico dos escravos, e dos 

trabalhadores “livres”, foram consagrados por livros que marcaram a fase das 

grandes narrativas, mesmo quando revestidas de caráter ficcional, com em 

Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre (1978).      

 

Nas interpretações de Caio Prado Jr. (1981), a justificativa para a baixa 

produtividade dos cultivos alimentícios esteve também atribuída à abundância 

de terras, onde a produtividade do trabalho pelo manejo extensivo das culturas 

era economicamente vantajosa, pois antes de se imputar a correção de solos 

cansados haveria sempre a possibilidade de migrar para novas áreas, no 

sistema agrário da “coivara”, seja na hinterlândia, ou nas zonas costeiras. 

Darcy Ribeiro (2001) é taxativo quanto à exploração do trabalho vinculado à 

tolerância e necessidade do latifúndio em manter sob seu controle a mão-de-

obra barata dos pequenos agricultores, impelidos a migrar à mercê do 

desgaste do solo.   

 

Roberto Simonsen acrescenta que essa racionalidade não era exclusiva 

dos plantios consorciados destinados à subsistência ou voltados ao mercado 

interno. Muito ao contrário disso, o capitalismo cafeeiro do início do século XX 

em todo o estado de São Paulo, Sul de Minas e sul-fluminense era 
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essencialmente migratório, com a vantagem de se assentarem por três ou 

quatro anos a plantação de alimentos, para depois se converterem em pastos 

nos terrenos abandonados (SIMONSEN, 1967). Em 1920, os maquinários 

agrícolas no Brasil correspondiam a pouco mais de 3% do valor das 

propriedades, e em São Paulo 4%, aumentando para 9,7% em 1950 contra 

7,7% do índice brasileiro, o que mostrava que a potência agrícola paulista 

estava muito menos calcada em investimentos do que na fertilidade natural da 

“terra roxa” e do expansionismo exploratório (MAIC, 1924;IBGE, 1956). 

 

A análise de Celso Furtado merece maior detalhamento. Em toda sua 

obra é possível encontrar a relevância da abundância de terras para explicar o 

subdesenvolvimento agrícola brasileiro, inclusive no que levou aos conflitos nas 

relações sociais na formação dos latifúndios. Mas é no capítulo 15 Agricultura e 

Subdesenvolvimento, do livro Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico 

que o autor oferece explicação pormenorizada. Parte do pressuposto das 

diferentes possibilidades de combinação entre 2 parâmetros fundamentais:  (1) 

abundância de terras e recursos naturais (água e florestas, principalmente), e 

(2) acesso à propriedade da classe política ou economicamente dominante 

(FURTADO, 1979).  

 

Nessa combinação, a história do Brasil passou de uma situação de 

grande disponibilidade de áreas agricultáveis e relativo acesso à propriedade 

por meio de doações governamentais, posse ou compra pelos latifundiários, 

onde a mão-de-obra barata compensava a baixa produtividade, para uma 

situação de grande abundância de terras e diminuição do acesso à 

propriedade, na medida em que os pólos relativamente desenvolvidos 

passavam a ser requeridos pelos compradores potentados, aumentando a 

competição entre eles. Essa situação secundária acarretaria na maior 

exploração dos trabalhadores ou implementação de inovações técnicas para 

aumentar a produtividade do trabalho e demais fatores, que ocorreu Estado de 

São Paulo, onde a agroindústria canavieira é exemplo típico (FURTADO, 

1979). 

 



 66                                                                       

Os grandes conflitos entre a indústria sucroalcooleira e os bóias-frias 

nas décadas de 1980 e 1990, que persiste ainda hoje de modo caudatário 

mesmo nos principais pólos, como o de Ribeirão Preto - SP, está se tornando 

cada vez menos freqüente justamente pela troca do trabalho por capital, 

materializado nas colheitas mecânicas (MORAES, 2007). Mas ao contrário do 

que ocorre nas relações de emprego dos fatores produtivos, o argumento da 

abundância de terras persiste (JANK & NAPPO, 2009).     

 

Em 1980 o Brasil era o quarto maior exportador de gêneros alimentícios, 

mas tinha 30 milhões de pessoas mal-nutridas, porque a política preconizou o 

crescimento econômico sem atenção ao desenvolvimento social. A queda no 

balanço dos pagamentos da industrialização preconizava a exportação de 

açúcar, café e de commodities emergentes como a soja. É curioso, apesar 

disso, como a história recente mostra a atualidade do tema: num artigo 

publicado em 1987, intitulado “Brazillian Alcohol: food versus fuel?”, os autores 

ensaiavam a preocupação de que, na área administrativa de Ribeirão Preto, 

que tinha 4,01 milhões de hectares, 1,17 eram compostos por pastos (29%), 

0,67 alimentos e fibras (17%), 0,6 cana-de-açúcar (15%) e o restante 

vegetação nativa. A região, à época, era a mais importante do Brasil na 

produção de grãos - 9% do total brasileiro (ROSILLO-CALLE & HALL, 1987).  

 

A despeito disso – hoje a região não responde por mais do que 0,3% 

dos grãos, com os mais altos índices de conversão de floretas – os autores da 

pesquisa consideravam mito a competição da cana, pois havia mais de 250 

milhões de pastagens no país, mesmo argumento do setor canavieiro hoje, 

embora os dados do SIDRA/IBGE mostram a tendência sistemática do 

crescimento das commodities de exportação e cana-de-açúcar, em detrimento 

da queda correlacionada estatisticamente consistente dos alimentos 

tradicionais. 
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EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SOJA, MILHO E CANA, E DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TRADICIONAIS, NO TOTAL DAS 

LAVOURAS TEMPORÁRIAS NO BRASIL 
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Figura 2.12 Evolução da participação da soja, milho e cana, e de gêneros alimentícios 
tradicionais, no total das lavouras temporárias no Brasil. Fonte SIDRA 2009. Elaborado pelo 
autor. 
 
 Mas esses problemas – a competição dos biocombustíveis com 

alimentos, é mito ou verdade? - serão analisados pormenorizadamente na 

parte 2 desta tese, especificamente para a Região do Cerrado. Por ora, vale 

completar o quadro histórico das controvérsias em torno dos biocombustíveis, 

onde a competição com culturas alimentares é apenas um dos tópicos do 

debate.  

 

2.3 A recente controvérsia em torno dos biocombustíveis 
 

Os biocombustíveis têm se revelado economicamente viáveis como 

alternativa limpa aos combustíveis fósseis, gerando polêmica entre defensores 

e opositores. Particularmente nos países em desenvolvimento, têm sido 

comemorados como o mais novo trunfo para a alavancagem do setor agrícola 

(DERMIBAS & DERMIBAS, 2007; PETERS & THIELMANN, 2008). Com 

produção em larga escala em diversos países, é no eixo tropical que a 

competitividade da bioenergia é patente. 
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Apesar da espantosa diferença a favor dos trópicos, os países 

industrializados não parecem dispostos a abrir mão de sua própria produção, 

ainda que apenas para complementar importações. Muito atrativa para 

produtores, a curva da demanda mundial pelos biocombustíveis deve ascender 

em inclinações de 2 a 3 vezes maior do que a média de todo o setor 

energético, que tende a apresentar taxa de crescimento anual de 1,1% nos 

próximos 25 anos, com o pico de consumo de energia mundial atingindo 17 

bilhões de tep (toneladas de petróleo equivalente) em 2030, 70% mais que o 

medido em 2004, ano referencial (IEA, 2007).  

 

O que justifica o ânimo dos países na corrida pelos biocombustíveis não 

são apenas as boas oportunidades de negócio, mas a emergência de novos 

paradigmas no cenário de incertezas quanto à sustentabilidade das extrações 

petroleiras e à honradez dos acordos internacionais. Busca por acomodação 

segura no reposicionamento geopolítico, geração estratégica de poupança 

energética contra as oscilações sazonais e extraordinárias da oferta de 

petróleo, e realização da necessidade de mitigação dos efeitos deletérios das 

mudanças climáticas figuram como motivações elementares. A decisão da 

Suécia, por exemplo, de se desvencilhar da economia do petróleo até 2050 não 

pôde ser concebida sem essas considerações (SEA, 2007). 

 

Biocombustíveis devem ainda cumprir papel relevante como vetores de 

dinamismo e inovação regional, se admitida a hipótese de um novo modelo de 

desenvolvimento rural, calcado na geração de trabalho decente e alocação da 

mão-de-obra em cadeias produtivas retro-alimentadas pela biomassa, 

sobretudo com a escala comercial das tecnologias de 2ª geração (SACHS, 

2007). Esgoto doméstico, lixo orgânico, descarte animal e resíduos agrícolas 

poderão servir de matéria-prima para gerar energia limpa, diminuindo a 

necessidade de novos aterros sanitários (ALVAREZ & LIDEN, 2008), enquanto 

a possibilidade real do cultivo de oleaginosas rústicas em áreas degradas, 

como o pinhão-manso em Cuba, relaxaria a pressão sobre a conversão dos 

ecossistemas (EIJCK & ROMIJN, 2008).     
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Entretanto, críticas aos combustíveis verdes têm se tornado tanto mais 

freqüentes quanto mais variadas, a começar pela dúvida seminal sobre a 

verdadeira eficiência nas emissões evitadas de gases de efeito estufa. A 

queima de resíduos agrícolas como palha de arroz e bagaço de cana para 

aquecimento ou co-geração de eletricidade - fontes energéticas primárias para 

mais de 2 bilhões de pessoas no mundo – gera o dobro de compostos 

orgânicos carcinogênicos e mutagênicos do que o gerado pela combustão do 

petróleo (LI et al.. 2007). A queima da lignina contida nas matérias vegetais 

libera, em comparação com o carvão, 4 vezes mais metais pesados como 

Arsênio, Cádmio, Cromo, Mercúrio e Cobre (DEMIRBAS, 2007).  

 

As emissões pioram se se considerar toda a cadeia produtiva, conforme 

demonstraram o prêmio Nobel J.P. Crutzen e colaboradores, segundo os quais 

a liberação de N2O no processo produtivo de oleaginosas, milho e cana-de-

açúcar pode ser o triplo do liberado na produção e uso do petróleo (CRUTZEN 

et al., 2007). No caso específico do etanol, as quantidades de carbono emitido 

nas colheitas de cana não mecanizadas podem ser 2 vezes superior ao 

carbono evitado na combustão dos motores dos automóveis movidos a álcool 

(SEARCHINGER et al., 2008), e na cadeia estendida do biodiesel, com 

conversão de habitats para plantio de oleaginosas, o débito de carbono 

proveniente da substituição da floresta amazônica por soja chega a 732 Mg 

CO2 por hectare, sendo necessários 319 anos para ser equalizado via 

seqüestro pela biomassa. O tempo salta para 423 anos nas plantações de 

dendê sobre florestas tropicais em solos turfosos da Indonésia e Malásia, com 

déficit de até 3452 Mg CO2 por hectare (FARGIONE et al., 2008).  

 

Como novo competidor por solos férteis, biocombustíveis podem 

provocar significativo impacto no uso e ocupação das terras agrícolas. Em 

2007, por exemplo, a produção de etanol suficiente para suprir apenas 3% da 

demanda energética dos EUA requereu 23% de todo o milho plantado naquele 

país (NAYLOR et al. 2008). Estimulados pela elevação de quase 65% no preço 

internacional da commodity, produtores mexicanos abandonaram o mercado 

doméstico de alimentos para redirecionar o produto para exportação ao país 
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vizinho, o que evidenciou fatídico conflito, até então insuspeitado, opondo 

interesses de comunidades indígenas mexicanas e produtores de veículos 

americanos. O fato suscitou debate mundial: não há grãos suficientes para 

encher milhões de tanques de carros sem esvaziar centenas de milhões de 

barrigas (BROWN, 2007).  

 

Apesar disso, o USDA admitia que para o ano de 2009 deve haver um 

crescimento de até 40% no uso de milho para etanol, se persistissem as 

sucessivas altas no preço do petróleo. A despeito da queda da commodity 

fóssil, a disposição em comprometer boa parte dos estoques do grão para 

produzir etanol parece não ter volta (USDA, 2009). Para a visão otimista, o 

risco de elevação dos preços deve diminuir no curto prazo, através do rearranjo 

mundial no uso das terras, garantindo, só nos EUA, acréscimo de US$ 230 

bilhões entre 2007 e 2030 aos produtores envolvidos na cadeia dos 

biocombustíveis, sem inflacionar os alimentos (DORR, 2008). Tal oportunidade 

seria ajudada pelo atendimento da meta auto-imposta pelo Departamento de 

Energia americano de produzir, já em 2012, etanol celulósico a 35 centavos de 

dólar o litro, isto é, apenas 25% mais caro, em valor presente, do que o etanol 

convencional mais competitivo do mundo, o brasileiro (USDOE, 2007).    

 

A projeção conservadora enxerga o efeito reverberante dos 

biocombustíveis, a curto e médio prazos, com bem menos entusiasmo. Além 

do inevitável aumento do milho, a soja deverá se estabilizar em níveis de 

preços deflacionados em patamares 20% acima dos atuais, enquanto o trigo 

17% (SEARCHINGER et al., 2007), o que acarretará forte desabastecimento 

dos estoques de gado bovino, suíno e frangos (FAO, 2007). 

 

Nessas condições, a necessidade de supressão da vegetação nativa 

para aumentar a capacidade de alocação de biocombustíveis sem ameaçar a 

segurança alimentar parece inevitável, suscitando sacrifício ambiental. 

Mathews (2007), por exemplo, sugere que os países do Sul passem a 

abastecer os do Norte, numa típica relação “win-win”, em que os primeiros se 
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beneficiariam com a abertura do rico mercado desenvolvido, enquanto os 

segundos se livrariam da dependência do petróleo sem mudar radicalmente 

seu conforto, com todos envolvidos na mitigação das mudanças climáticas, 

desde que, para isso, as terras férteis sobre florestas tropicais fossem 

convertidas, a baixos custos, em commodities oleaginosas e sucroalcooleiras. 

Essa visão tradicional que remonta à Revolução Verde da década de 1960 é 

compartilhada por inúmeros outros autores, como Gressel (2008), que 

acrescenta o imprescindível uso de transgênicos no mundo tropical. 

 

Mas as criticas aos efeitos ambientais negativos dos biocombustíveis é 

muito mais retumbante. A idéia de que a “cura pode ser pior do que a doença” 

(DOORNBOSCH & STEENBLIK, 2007) extrapola a do balanço negativo de 

carbono emitido nos desmatamentos pelo carbono evitado nos motores, e 

ganha eco entre especialistas que advertem o alto consumo de água 

necessário às plantações de oleaginosas e cana-de-açúcar (FRAITURE, 

GIORDANO & LIAO, 2008), o aumento vertiginoso no uso de pesticidas 

agrícolas, a introdução de novas espécies invasoras e daninhas (BARNEY & 

DITOMASO, 2008) e ameaça à biodiversidade (SCHARLEMANN & 

LAURANCE, 2008). 

 

Como problemas sociais associados aos biocombustíveis, a Agência 

Internacional de Energia (IEA, 2004) identifica a insistência da distribuição 

desigual entre países, e ricos e pobres de um mesmo país no acesso aos 

benefícios gerados pelos biocombustíveis industriais – na cadeia produtiva e no 

uso final - salientando que 2 bilhões de pessoas ainda dependem da extração 

de lenha como fonte primária de energia. FERNANDES et al. (2007) apontam 

para o fato de que entre os anos de 1950 e 2000 houve um aumento de 170% 

no uso doméstico de lenha na África, 160% no Sul da Ásia, 130% no Leste 

Asiático e 95% na América Latina, avanço que se fez sentir sobretudo na 

exploração de florestas nativas, com aumento dos biocombustíveis industriais 

somente em países emergentes como China, Índia e África do Sul, além do 

Brasil.  
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Este se configura um caso à parte, como visto anteriormente, primeiro 

porque tem uma matriz energética renovável mais bem distribuída, depois 

porque a cana tem vantagens inquestionáveis – etanol, bagaço, palha e 

resíduos - superando a energia hidrelétrica, que já é 5 vezes maior que a 

média mundial (EPE, 2008). Mas no que tange à permeabilidade nas cadeias 

produtivas, quando não há perda de postos de trabalho pela concentração 

fundiária e adoção de economias de escala (SAWYER, 2008), as condições 

insalubres se associam a baixos salários.  

 

O grave problema do trabalho em condições análogas ao escravo e 

maus tratos aos empregados volantes que marcou a cultura nas décadas de 70 

e 80 nas regiões produtoras, embora amenizados nesses pólos, não foram 

seguramente abolidas, e evidenciam-se novamente em belts que se formam no 

Centro-Oeste (NOVAES, 2007). Sob condições “saudáveis”, os trabalhadores, 

dos quais 27% informais, recebem menos de US$ 300 mensais por jornadas de 

trabalho que chegam a 48 horas por semana (MORAES, 2007). Críticas 

semelhantes são feitas a Bagladesh e Índia (Rajagopal, 2008)  

 

Na produção de biodiesel, trabalhadores volantes e temporários, além 

de se submeterem a condições condenáveis tipificadas pela Organização 

Internacional do Trabalho, empregados são expostos a riscos adicionais, como 

nos desmatamentos e queimadas na Malásia e Indonésia nas florestas 

tropicais submetidas ao slash-and-burn para plantio de dendê (SAGAR & 

KARTHA, 2007).  O Brasil tem um programa de biodiesel que se difere pela 

clara decisão de fortalecer a inclusão da população rural pobre na cadeia 

produtiva, vinculando a produção do biocombustível ao Selo Social, pelo qual 

empresas ficam obrigadas a adquirir cotas mínimas de matéria-prima advinda 

de agricultores familiares, tendo como benefício de contra-partida desoneração 

tributária sobre todo o montante adquirido desses agricultores, estimulando a 

superação das cotas (ABRAMOVAY & MAGALHÃES, 2007), mas que vem 

falhando em seu objetivo principal, que é a geração de renda aos mais pobres 

entre os agricultores familiares, como admitem os próprios idealizadores do 

programa (CAMPOS & CARMÉLIO, 2009).  
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Peca, ainda, na opinião de alguns autores como Guilherme Dias (2007), 

ao submeter a distribuição ao sistema inexoravelmente vinculado à estrutura 

centralizadora do petróleo, além de não ser sensível às diferenças regionais, 

estipulando a mistura obrigatória nacional de 3% no diesel fóssil, quando 

poderia aumentar o percentual em grandes centros urbanos em que os efeitos 

das emissões são sensivelmente maiores, e nos pólos próximos às regiões 

produtoras, sem penalizá-las com os altos custos de frete da mistura nacional, 

economicamente ineficiente. 

 

À parte considerações como essa, a maioria dos estudos são 

fragmentários e baseados em assertivas meramente especulativas. A 

emergência científica da temática dos biocombustíveis é muito recente. As 

figuras a seguir, preparadas utilizando-se o Institute for Scientific Information 

(ISI), ilustram a evolução da pesquisa mundial sobre biocombustíveis. 

 
EVOLUÇÃO DA TEMÁTICA DOS BIOCOMBUSTÍVEIS EM 

PESQUISAS CIENTÍFICAS 

 

Figura 2.13. Evolução da temática dos biocombustíveis em pesquisas científicas, onde EFU 
representa a temática abordada pelos ramos de novas Matérias-Primas, AGR Inovações na 
Agricultura, BAM Biotecnologia, ESSE, Ciências Ambientais, ENE Engenharia, SSI Impactos 
sociais, BEC Economia e Políticas Públicas e FST Tecnologia e Ciências Nutricionais. Fonte 
ISI (2009). Elaborado pelo autor.   
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O número total de artigos cresceu vertiginosamente a partir de 2006, 

com destaque para as áreas de interesse específico nos potenciais energéticos 

dos biocombustíveis (EFE) e engenharia (ENG). Dentre os assuntos que mais 

interessam a este estudo, representados pelas áreas de Ciências Ambientais e 

Ecologia (ESSE), Sociologia, História e Geografia (SSI) e Economia e Políticas 

Públicas e Economia (BEC), apesar de todos crescerem, só o primeiro 

representa atualmente volume significativo perante o total amostrado. Ainda 

assim, essa participação é notoriamente enviesada por artigos que denotam as 

vantagens para a mitigação dos efeitos climáticos da combustão dos 

agrocombustíveis, comparadas ao petróleo, sem mencionar possíveis impactos 

na modelagem da paisagem rural. 
 
 
 
 
 

BIOCOMBUSTÍVEIS, COM TEMÁTICAS ESPECIFICAMENTE 
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Figura 2.14. Evolução número de artigos sobre biocombustíveis, com temática especificamente 
abordada nesta tese. Fonte ISI (2009). Elaborado pelo autor. 
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No recorte em destaque, artigos que versam sobre os impactos sociais 

negativos (NSI) retirados dos grupos SSI e BEC aparecem com crescimento 

proporcionalmente maior do que o total, prevalecendo a crítica sobre oferta de 

alimentos, contrapondo-se ao tímido aumento dos artigos sobre impactos 

sociais positivos (PSI), que defendem as oportunidades de trabalho gerados 

pelos biocombustíveis. Curiosamente, os artigos sobre impactos ambientais 

negativos (NIE), que denunciam desmatamentos, também tem crescido bem 

abaixo dos demais. 

 

 O cenário exposto permite avaliar, provisoriamente, que o mundo 

científico dá pouca ênfase às vantagens sociais geradas pelos 

biocombustíveis, mas forte tendência a criticar a distorção na oferta de 

alimentos e exposição da população à iminência de novo ciclo de fome, o que 

gera um “balanço negativo” em relação aos impactos sociais. Quanto ao meio 

ambiente, ocorre o contrário: vantagens na mitigação dos efeitos climáticos 

parecem muito mais importantes do que prováveis desmatamentos. Não se 

pode descartar a hipótese de que neste cenário, a contribuição paradigmática 

de que a cana-de-açúcar brasileira é inerte aos ecossistemas, o que será 

refutado com o estudo de caso proposto pela tese. 

 

Possível alternativa à superação dos desafios que se colocam nesse 

cenário, é dado pela concepção da revolução estrutural que poderia ser trazida 

pela Civilização dos Trópicos (SACHS, 2004;362), Civilização Verde (SACHS, 

2005;197), Biocivilização (SACHS, 2006;1) ou Civilização da Biomassa 

(SACHS, 2007a;2007b), sinônimos que evoluíram com o progressivo 

envolvimento do Prof. Ignacy Sachs com o aproveitamento da Biomassa como 

trunfo para novo ciclo de desenvolvimento rural.   

  

Nas Palavras de Sachs, construir essa “nova civilização” calcada no 

trinômio Biodiversidade, Biomassa e Biotecnologia é a ambição que deveria 

conduzir o Hemisfério Sul rumo não só ao abandono das fracassadas 

tentativas de arremedar os progressos socioeconômicos dos países ricos, mas 
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sobretudo de inventar seu próprio caminho, em que pesassem as 

características tropicais como sustentáculo do crescimento econômico estável, 

mas que seja também provedor de inclusão social pelo trabalho decente, e uso 

responsável dos recursos naturais na edificação dos meios materiais da 

sociabilidade (SACHS, 2001;495). 

 

Especificamente sobre nosso país, aposta Sachs que no novo milênio, o 

Brasil seja uma das nações mais bem cotadas para exercer pioneirismo na 

construção dessa nova civilização cuja força motriz é o aproveitamento da 

matéria vegetal para uso integrado nas cadeias produtivas de alimentos, ração 

animal, geração de energia renovável, fertilizante orgânico, material de 

construção, e matérias-primas industriais, fármacos e cosméticos. 

 

Nesse novo mundo que se ergueria, o trunfo brasileiro não seria apenas 

o de contemplar o trinômio “Biocubo” (Sachs, 2002) mas sobretudo por possuir, 

para a satisfação das 3 dimensões – social, econômica e ambiental -, uma 

exclusiva poupança de ecossistemas naturais, terras agricultáveis e enorme 

potencial de fazê-las produzir pelo emprego da mão-de-obra de milhões de 

trabalhadores rurais, com atividades adequadas às restrições legais e naturais 

de cada um dos grandes biomas, além de ter desenvolvido tecnologia e 

conhecimento próprio (Sachs, 2003).  

 

A implementação da Civilização da Biomassa, entretanto, não pode 

prescindir de Políticas Públicas que obedeceriam às seguintes orientações: (1) 

zoneamento ecológico-econômico balizado não em determinações vocacionais, 

mas na identificação de restrições ambientais para exclusão de atividades 

consideradas proibitivas, (2) reforma agrária vinculada aos zoneamentos 

ecológico-econômicos, (3) certificações sócio-ambientais, (4) discriminação 

positiva nos mercados de bens e serviços gerados pela agricultura familiar, e 

(5) forte incentivo a geração de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) tropical, ou 

o relação BIO CUBO (Biotecnologia-Biomassa-Biodiversidade) (SACHS, 2007).   
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     Admitir a Civilização da Biomassa dentro da perspectiva dos Sistemas 

Agrários seria supor possível que as três atividades cruciais que convivem na 

Região dos Cerrados atualmente, isso é, pecuária tradicional, complexo soja e 

sucroalcooleiro, convergissem para um ecossistema cultivado integrado, em 

que as feições (Pastagem – Cerrados – Canaviais – Soja) compusessem um 

mosaico com rodízios ou rotações de culturas. Para tanto, como 

inexoravelmente interdependentes, seria necessário presumir que as 

motivações e a dinâmica dos três sistemas sociais produtivos estivessem 

alinhados, formando um só sistema agrário, à semelhança do que ocorria no 

sistema Norfolk com 4 rotações, por exemplo, (pasto, cereal de inverno, 

forrageiros e cereais de primavera) em que cada atividade agrícola, apesar de 

suas peculiaridades, estariam intrinsecamente consolidadas num único sistema 

agrário (MAZOYER & ROUDART, 2001).  

 

Mas muito ao contrário disso, os empecilhos à integração são enormes 

(SPAROVEK et al., 2007) travando-se entre esses sistemas historicamente 

autônomos, competição por solos férteis. Nesse cenário, supor a extraordinária 

disponibilidade de terras marginais como escape para expansão canavieira de 

eventuais competições pode ser outro erro, artifício válido somente enquanto 

mera abstração de escala, que agrega classes de uso do solo espacialmente 

muito dispersas e fragmentadas. Na geografia do Brasil real, as pastagens só 

existem como componentes contextualizados, em arranjos combinados e 

contíguos a outros tipos de ocupação, cujos tamanhos, freqüências, preços e 

acesso refletem o histórico de colonização local, conformando mosaicos de 

paisagens rurais peculiares, e que respondem a mercados de terras 

específicos. 

 

 A parte 2 desta tese irá explorar pormenorizadamente a problemática. 
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PARTE 2 
 

ETANOL NO CERRADO: ESTUDO DE CASO 
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3. A PESQUISA EMPÍRICA 

 

“A agricultura se constitui numa das mais ricas 

e prolíferas fontes de informação sobre o ser 

humano”.  Marc Bloch (1985; p.25).  

 

Para investigar as motivações objetivas da escolha do Cerrado na 

expansão da cana-de-açúcar visando à produção de etanol, e analisar os 

impactos na paisagem que daí decorrem, optou-se, nesta tese, pelo 

enquadramento do problema à proposta de “sistemas agrários” de Marcel 

Mazoyer e Laurence Roudart (2001).  

 

Sistema Agrário, conforme definem os autores, é um instrumento 

analítico aplicado para reconhecer e compreender a interação entre os 

elementos que constituem a complexidade da agricultura, sua organização e 

funcionamento no tempo e no espaço. Como objeto de pesquisa, constitui-se 

num sistema integrado no qual fluem energia, matéria e informação em 

processos de renovação contínua no ajustamento entre dois compartimentos 

fundamentais a serem reconhecidos pelo pesquisador: o ecossistema cultivado 

e o sistema social produtivo. 

  

O ecossistema cultivado é a base material e estrutural do sistema 

agrário, alimentado por fontes externas de energia solar e por insumos 

deliberadamente alocados para produção de biomassa útil. É identificado pelo 

peculiar arranjo entre diferentes classes de uso da terra - campos lavrados, 

pousios, pastagens, cursos d’água e vegetação nativa –, e pelo aproveitamento 

dos atributos geográficos que ensejam padrões de ocupação e intensidade no 

uso de recursos naturais. O conjunto dos ecossistemas cultivados compõe o 

mosaico da paisagem rural, estrato visível das disposições espaciais das 

feições agrárias.   
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Sistema social produtivo é o complexo cultural que arquiteta e engendra 

o ecossistema cultivado, imputando-o tecnologia, insumos e informações. 

Como dispositivo analítico, é formado pelos meios inertes (instrumentos, 

equipamentos e construções), meios humanos (saber e saber-fazer), meios 

organizacionais (disputa entre as classes trabalhadoras e patronais), meios 

institucionais (políticas públicas e legislação) e econômicos (créditos, 

financiamentos, investimentos privados), focando-se primordialmente aqueles 

que de maneira direta e evidente se articulam no funcionamento da atividade 

rural. Essencialmente, é o arranjo social específico sob o qual o ecossistema 

cultivado se torna viável e produtivo.   

  

O desenvolvimento do sistema social produtivo, ou, ao contrário, a 

persistência de formas tradicionais de sociabilidade - inércia cultural – ditam o 

ritmo de dinamismo, permeabilidade e emergência de inovações gradativas no 

sistema agrário. “Revolução Agrícola”, nesse contexto, é a substituição drástica 

de um sistema agrário por outro, com subversões organizacional e institucional 

não explicáveis por transformações endógenas tradicionais. Rompe, desse 

modo, com os padrões estabelecidos nas relações de trabalho, na propriedade 

dos fatores de produção e na intensidade de seus usos, por isso classificada 

como “Revolução”.  

 

O conjunto dos sistemas agrários conforma o arcabouço referencial que 

possibilita classificar a variedade dos processos de uso e ocupação das terras, 

e sistematizar o conhecimento a respeito das transformações históricas e 

diferenciações geográficas da agricultura no mundo. O desdobramento de 

investigações localizadas deve ser guiado por arquétipos que sirvam a 

comparações com o observado empiricamente, motivado pela inquirição sobre 

causa e efeito entre a estrutura do ecossistema cultivado e o funcionamento do 

sistema social produtivo.  

  

A exploração do sistema social produtivo deve advir de um instrumental 

de pesquisa que permita identificar e qualificar os “testemunhos” da estrutura e 
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de seu funcionamento. A contribuição de Marc Bloch, nesse sentido, supre a 

carência de Mazoyer & Roudart (2001) no que tange à descrição 

pormenorizada dos meios objetivos de coleta empírica de dados. Segundo 

Bloch (1985), testemunhos são as informações relevantes que denunciam os 

tipos singulares de relações sociais na agricultura e os diferentes usos dos 

solos a elas correspondentes. São descritos como dois tipos fundamentais:  

 

• Testemunhos Diretos, obtidos através de coletas de dados por anotações 

de campo, aplicação de inquéritos ou entrevistas, para diagnosticar: (1) uso e 

distribuição da força de trabalho, de equipamentos, da ocupação do solo e 

suas conseqüências na paisagem, (2) conflitos de interesses entre as classes 

sociais envolvidas, (3) eficiência de políticas públicas, (4) processos decisórios 

para escolha de áreas cujos atributos sejam considerados pertinentes ao 

desenvolvimento da atividade rural.  

 

• Testemunhos Intermediados, obtidos através de análise de documentos, 

narrativas, crônicas e relatos históricos que evidenciem ou refutem parâmetros 

dos testemunhos diretos. 

 

Nesta tese, os testemunhos diretos são particularmente importantes pelo 

potencial exploratório por evidenciar as motivações objetivas que regem as 

escolhas feitas pelo setor sucroalcooleiro sobre as áreas a serem convertidas 

em canaviais, bem como eventuais reconhecimentos das potencialidades que o 

Cerrado oferece à expansão do etanol.  

 

São, entretanto, insuficientes para tratar o ecossistema cultivado, ou 

seja, as impressões geográficas que o setor imputa ao mosaico rural. Isso 

porque os testemunhos diretos, em si mesmos, precisam ser testados: os 

diferentes interesses do pesquisador e seus informantes, ou o constrangimento 

de entrevistados submetidos a questionários, podem induzir a respostas não 

verificáveis na paisagem real. É o caso clássico de agricultores que afirmam 
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preservar reservas de cobertura vegetal nativa, mas em cujas fazendas não 

existe qualquer resquício de vegetação natural (FELTRAN-BARBIERI, 2008a). 

 

Para corrigir esses ruídos inexoráveis à aplicação de inquéritos, 

dispositivos oferecidos pela Ecologia da Paisagem, disciplina emergente da 

Ecologia (FORMAN & WILSON, 1995), baseada em tratamento de imagens de 

satélite, são especialmente adequados na medida em que oferecem respostas 

espectrais formalizadas e imparciais: imagens de satélite são, literalmente, 

fotografias detalhadas em feições de mosaicos matriciais, previamente 

identificadas como vegetação nativa, vegetação em regeneração, pastagens 

degradas, pastagens homogêneas, terras agrícolas e corpos d’água, 

permitindo quantificar precisamente aquelas que foram substituídas por 

determinado tipo de ocupação inovadora, como por exemplo, a implantação de 

canaviais para produção de etanol.  

 

Assim, a combinação dos testemunhos diretos para qualificar o sistema 

social produtivo, com a validação pelas imagens de satélite na quantificação da 

dinâmica de transformação do ecossistema cultivado se complementam. É o 

que se propõe nesta tese. 

  

 

3.1 Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa é o de contribuir com as discussões 

acadêmicas e de políticas públicas sobre o papel dos biocombustíveis e seus 

possíveis impactos econômicos e ambientais regionalizados, propondo um 

método cuja credibilidade permita reproduzi-lo em outros estudos semelhantes, 

sanando ao menos parcialmente a lacuna experimental que caracteriza hoje 

esse ramo do conhecimento, oferecendo assertivas pormenorizadas dos 

desdobramentos da expansão canavieira no Cerrado.  
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Objetivos específicos são: 

 

1. Expor criticamente o debate controverso em torno dos biocombustíveis, 

2. Caracterizar as paisagens naturais e mosaico rural do Domínio do 

Cerrado, etapa imprescindível na análise das mudanças geradas pela 

intrusão do sistema agrário sucroalcooleiro,  

3. Identificar os atributos das áreas agrícolas reconhecidos pelo setor como 

relevantes para sua conversão em canaviais, e daí verificar se condizem 

com o discurso da preferência às pastagens degradas, 

4. Quantificar, em municípios da região dos Cerrados, mudanças na 

dinâmica de uso e ocupação das terras decorrentes dessas motivações, 

elaborando taxas de substituição de diferentes classes de uso das terras 

convertidas, comparando-as com as taxas de conversão de pastagens 

degradadas, 

5. Avaliar os possíveis impactos ambientais e econômicos, como por 

exemplo, nos casos de substituição de lavouras alimentícias. 

6. Apontar soluções viáveis que possam amenizar esses efeitos  

 

3.2 Fundamentação das perguntas e hipóteses 

  

Reconhecer na paisagem rural um determinado sistema agrário implica 

no esforço de identificar padrões exclusivos que expliquem a modelagem 

peculiar de um mosaico de uso da terra e as relações sociais típicas que o 

encerram. Dito de outra forma, deve-se submeter a realidade observável ao 

enquadramento analítico segundo o qual todas as feições agrárias só podem 

ser entendidas enquanto representações materiais de motivações e incentivos 

de um dado arranjo social produtivo (MAZOYER & ROUDART, 2001). 

 

Essa abordagem nomológico-dedutiva é especialmente adequada para a 

pesquisa proposta porque parte do pressuposto de que “pastagem degradada” 
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não é uma feição descontextualizada da paisagem, mas um atributo do 

ecossistema cultivado inexoravelmente estruturado pela história e 

desenvolvimento do sistema social produtivo da pecuária tradicional, matriz da 

paisagem testada. A suposta disponibilidade de pastos não seria, pois,  

suficiente para garantir que a expansão dos canaviais ocorra exclusivamente 

sobre elas, posto que não se trata apenas de mera substituição de uma classe 

de uso do solo por outra, mas do conflito entre sistemas agrários que atribuem 

diferentes utilidades às mesmas feições.  

 

Esse pressuposto induz à clara necessidade de explorar causa e efeito 

do sistema social produtivo e ecossistema cultivado. Na pecuária, há nítida 

integração entre as três feições – pasto, pastagem degradada e cerrado – que 

não podem ser ignoradas. A presença secular de grandes fragmentos de 

cerrados em meio à matriz de pastagens não é randômica ou fortuita, mas 

modelada por indicadores de fertilidade e proximidade de cursos d’água 

apreendidas por vaqueiros e coronéis no antigo regime de criação de gado, em 

que a vegetação nativa figurava como importantes reservas de solo para 

ampliação gradual das invernadas, conforme descreveram muito bem Caio 

Prado Júnior (1981) e Roberto Simonsen (1967). A perpetuação da lógica 

extensiva no crescimento dos estoques dos rebanhos descrita por Guilherme 

Dias (1978) é acompanhada, ainda hoje, na Região dos Cerrados, pela mesma 

motivação em atribuir aos remanescentes florestais valor de reserva de capital 

imobilizado para ampliação de piquetes, como recentemente demonstrou 

Feltran-Barbieri (2004) na mesma região que ora é objeto também desta tese. 

 

O autor constatou ainda que a alta freqüência de remanescentes 

florestais é explicada por outras motivações igualmente relevantes e 

diretamente relacionadas à atividade, conformando um modo peculiar de 

interação entre o sistema social produtivo da pecuária tradicional e seu 

ambiente físico: pecuaristas atribuem aos fragmentos de cerrado grande 

utilidade no conforto do rebanho, por conterem espécies de gramíneas nativas 

resistentes à seca, além de acreditarem que esses capões protegem o gado 
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contra frios extremos e incêndios acidentais, resguardando espécies animais 

nativas que controlam pragas bovinas.  

 

A ampliação das pastagens, e mesmo reforma dessas, se dá segundo 

um processo tradicional ainda hoje dominante na região, descrito por Feltran-

Barbieri (2004). Nos piquetes com “pastos sujos” – denominação local para 

pastagens degradas - há queima sucedida pelo uso de arado pesado para 

eliminação das plantas invasoras esparsas ou em touceiras. Em ambos os 

processos, a semelhança está na ausência daquilo denominado localmente de 

“destocagem”, ou retirada das raízes pivotantes – prática disseminada e 

essencial no arroteamento de lavouras intensivas como no complexo grãos-

algodão. A dispensa dessa etapa na pecuária tradicional implica no baixo 

impacto sobre os sistemas radiculares persistentes de arbustos e árvores, 

permitindo altas taxas de brotamento e recuperação das estruturas aéreas em 

curto e médio prazos. Como a reforma de pastos não ocorre anualmente, é 

possível encontrar numa mesma fazenda um gradiente que varia de pastagens 

altamente produtivas a capões de cerrado denso, entre os quais piquetes de 

pastagens em variados níveis de invasão. 

  

Na agricultura intensiva do complexo soja, pelo contrário, fragmentos de 

cerrado nativo ou derivados de pastagens degradas são considerados 

limitadores da atividade, ao comprometerem a economia de escala, dificultando 

as manobras nos plantios mecanizados e aumentando sobremaneira os custos 

de deslocamento do maquinário entre campos lavrados descontínuos ou 

intercalados com áreas nativas e degradadas (FELTRAN-BARBIERI, 2008a). 

Nesse caso, as feições - terra lavrada, pastagens degradas e cerrados - são 

incompatíveis, o que explica um número muito inferior na freqüência e tamanho 

dos fragmentos de cerrado nas zonas de agricultura intensiva, com conversão 

das pastagens degradas. A substituição de pecuária pela lavoura de soja, 

conduziu, nesses casos, à drástica diminuição dos fragmentos de cerrado 

nativos e resilientes porque os diferentes sistemas produtivos atribuem valores 

distintos às mesmas feições “cerrado, campo, pastos sujos”.  
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A expansão do sistema agrário sucroalcooleiro deve merecer análise 

mais detalhada. Além de compartilhar algumas características com a 

agricultura de grãos, como economia de escala, emprego intensivo de capital e 

tecnologia, existem peculiaridades logísticas que sugerem que a subversão de 

feições da paisagem seja ainda mais notória. A clara limitação da atividade 

decorrente dos custos de frete entre o local lavrado e a usina processadora, 

com necessidade de otimização no uso do espaço, deve conduzir à 

substituição de todos os tipos de feição – pastagem, cerrados e outras culturas 

-, confrontando, inclusive, com o sistema agrário do complexo grãos-algodão, 

que se traduzirá em modificação do mosaico rural ainda mais notório.  

 

Mas não é só essa característica do sistema agrário que deve explicar a 

nova dinâmica de ocupação dos solos. A própria diferenciação na participação 

de cada feição substituída (mais pastagem, cerrado ou soja?), a escolha pela 

“Região dos Cerrados”, a decisão sobre os locais de implantação das usinas, e 

a rapidez de transformação do mosaico rural responderão a um novo perfil de 

sistema social produtivo para a Região, com forte incentivo governamental, 

envolvimento de grandes corporações, financiamento externo, domínio 

tecnológico doméstico, vantagens comparativas da produção nacional etc.  

 

Da fundamentação desse cenário decorreu a formulação das hipóteses 

objetivas desta tese. Inspiradas em uma pergunta norteadora, e respondida por 

hipóteses parciais encadeadas, foram elas organizadas em 2 blocos distintos, 

um concernente à exploração do problema segundo análise do ecossistema 

cultivado (paisagem), e outro complementar, concentrado no ponto de vista do 

sistema social produtivo (motivações declaradas pelo setor). 

 

3.2.1 Hipóteses  

3.2.1.1 Bloco 1: ecossistema cultivado (análise da paisagem): 

 

Pergunta geral: 
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“A expansão da cana-de-açúcar para produção de etanol no 

Cerrado, tem ocorrido preferencialmente sobre pastagens degradas?” 

 Hipóteses 

 

H1 Na região de estudo, o mosaico da paisagem antes da 

implementação canavieira era predominantemente composto por 

pastagens, tendo a expansão ocorrido preferencialmente sobre essa classe 

de uso do solo.  
  

 O teste da hipótese H1 permite avaliar duas proposições. Se há 

predominância de pastagens na região em que as usinas se instalaram, e se, 

havendo, a classe de uso do solo com pastagens foi, de fato, a mais convertida 

em cana-de-açúcar. A refutação da segunda proposição indica que não há 

preferência pelas pastagens, ainda que elas sejam regionalmente abundantes. 

A refutação da primeira proposição nos conduz à hipótese complementar H2. 

 

H2 Ainda que no mosaico regional tenha o predomínio de outras classes 

de uso do solo – agricultura, cerrado, campos, – a expansão canavieira 

ocorreu particularmente sobre pastagens. 
 

 No teste da hipótese complementar H2, também com duas proposições, 

a refutação da segunda indica que não há preferência pelas pastagens nem em 

regiões em que elas existem apenas em quantidades residuais. É importante 

salientar que nessas duas hipóteses não se discriminam pastagens 

degradadas de pastagens de alto suporte. Tal discriminação ocorrerá somente 

no teste das hipóteses H3 e H4.  

 

3.1.1.2 Bloco 2: sistema social produtivo (atributos objetivos de escolha) 

 
 Pergunta geral: 
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“Pastagens degradadas são deliberadamente reconhecidas como um 

atributo preferencial na escolha das áreas destinadas à expansão dos 

canaviais na região do Cerrado?” 

  

Hipóteses 

 

H3 Sujeitos são deliberadamente orientados a prospectar pastagens 

degradadas, reconhecidamente tidas como atributo preferencial na escolha 

das áreas destinadas à expansão de canaviais. 

  
A prospecção de novas áreas para plantio de cana-de-açúcar, supondo 

a orientação preferencial por pastagens degradadas, é primeiramente 

determinada pela própria capacidade que os sujeitos têm de reconhecer e 

distinguir essa feição dos demais usos do solo presentes na região, mesmo 

que seja óbvia a necessidade de se explorar outros atributos mais relevantes 

na hora da tomada de decisão, como submeter as glebas previamente 

escolhidas a testes de fertilidade, topografia e distância da usina.  A refutação 

da hipótese H3 ao mesmo tempo em que confirma a não preferência às 

pastagens degradas, remete à revelação de outros atributos que devem ser 

mais relevantes na escolha das áreas a serem convertidas. Submete-se, 

finalmente, a uma derradeira hipótese H4. 

  

H4 Entre duas glebas, uma com pastagem e outra com agricultura, que 

apresentem semelhanças quanto às características pedológicas, 

topográficas e de distância da usina, dar-se-á preferência àquela coberta 

por pastagens, ainda que não degradadas. 

   

 A refutação da hipótese H4 permite deduzir que as pastagens não são 

preferidas nem por exclusão dos três atributos hipoteticamente relevantes na 

tomada de decisão. O questionário aplicado aos sujeitos da pesquisa poderá 

identificar quais outros atributos inerentes ou não às duas opções guiariam a 
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escolha, enriquecendo o rol de características descritivas das estratégias das 

usinas pesquisadas. 

 

3.3 Material e Métodos 

3.3.1 Caracterização da área de estudo 

 

Inseridos na área core da Região dos Cerrados, os 4 municípios 

escolhidos, Mineiros, Chapadão do Céu e Portelândia, no estado de Goiás, e 

Alto Taquari, no Mato Grosso, conformam um cluster contíguo de 

aproximadamente 1,3 milhões de hectares, cuja topografia é dominada por 

relevos leve a moderadamente ondulados, recortados por extensas formações 

tabulares, denominadas localmente de chapadas (AB’SABER, 2003), em uma 

das quais se localiza o Parque Nacional das Emas, considerado uma das mais 

importante Unidades de Conservação de campos de cerrado do Brasil (C.I., 

1999).   

 

 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Figura 3.1: Área de estudo. Elaborado pelo autor. 
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 Os solos mais comuns da região são os latossolos vermelho amarelo 

(LV), vermelho escuro (LE), podzólicos e areias quartzosas, originalmente 

revestidos pelas variações fitofisionômicas do Bioma Cerrado, bem como 

matas estacionais semi-deciduais e orobiomas de veredas, conformando o 

mosaico típico do Domínio Morfoclimático do Cerrado (Coutinho, 2002). O 

clima regional é denominado tropical úmido-árido com chuvas estivais, 

Zonobioma II (WALTER, 1986), com temperaturas médias anuais variando 

entre 22 e 24ºC, e precipitação anual média em torno de 1800 mm (ASSAD, 

1994).  Situada sobre o centro de recarga do Aquífero Guarani, mais 

importante reservatório de água de subsolo do mundo, a área de estudo é 

ainda irrigada por centenas de rios e nascentes, das quais se destacam 

nascentes dos rios Verde e Paranaíba, da bacia do Paraná, nascentes do rio 

Araguaia, pertencente à bacia amazônica, e nascentes do rio Taquari, que 

desemboca no Pantanal Matogrossense (BORGHETTI et al., 2004).  

 

Sua colonização agrária se iniciou em fins de 1700, sobretudo durante o 

ciclo da mineração, quando foi passagem de grandes rebanhos bovinos que 

rumavam às minas de Cuiabá, período em que houve largo assentamento de 

propriedades rurais. Até meados da década de 1960, houve predomínio absoluto 

do sistema agrário da pecuária extensiva, conformando o típico cenário descrito 

para as atividades econômicas do sertão goiano, aproveitando-se das 

peculiaridades da utilização das pastagens nativas (VALVERDE, 1981). Na 

década de 70, já aparece predominantemente nos censos do IBGE a formação 

de pastos exóticos, emergindo na região o sistema agrário das chapadas. Mas é 

principalmente após 1975 – quando a região foi contemplada com o programa 

POLOCENTRO, sub-programas Polocentro-Rio Verde e Polocentro Caiapônia – 

que o desenvolvimento da agricultura de commodities se desenvolve, 

consolidando-se, na década seguinte, em um dos mais importantes pólos 

brasileiros de produção do complexo grãos-algodão (BRASIL, 1973a,b) 

 

Durante a década de 1990, os municípios foram foco de políticas públicas 

com fortes incentivos fiscais que culminaram com a instalação das mais 

importantes corporações de recebimento, processamento e exportação de 
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grãos, tais como Caramuru, Bunge, Cargill, Drayffus e Granol, sendo hoje 

classificada como Zona Agrícola I, caracterizada por agricultura comercial 

consolidada, fácil acesso aos mercados dinâmicos, altos níveis de tecnologia e 

produtividade (Muller, 2002).  

 

O desempenho das atividades agrárias do Sudoeste Goiano tem sido 

acompanhado, entretanto, por eventos contínuos de degradação ambiental. Na 

classificação setorial de Mueller (1992; 1995), a região enquadra-se na Zona I 

caracterizada por altos índices de fragmentação da paisagem, compactação de 

solo, erosão, comprometimento do lençol freático e contaminação das bordas de 

fragmentos por pesticidas. O mesmo diagnóstico negativo foi concluído pela 

WWF (2000). Levantamentos baseados em imagens de satélite, realizados por 

Machado et al. (2004a), revelam também que a região tem uns dos mais altos 

índices de conversão da cobertura vegetal nativa em todo o Domínio do 

Cerrado. Embora recente, os dados não levaram em conta a implantação da 

cana-de-açúcar. 

ÁREA AGRÍCOLA DE GOIÁS, SUDOESTE GOIAINO E   
MUNICÍPIOS PESQUISADOS (2007) 

 Cana (ha) soja (ha) milho (ha) algodão (ha) 
Pastagens 

(ha) 

Goiás 278.000 2.169.241 831.804 82.807 15.524.699 

Sudoeste Goiano 42.810 917.296 377.788 49.500 2.038.665 

Chapadão do Céu-GO 0 82.396 46.588 17.696 2.604 

Mineiros-GO 35 118.000 45.000 13.974 315.574 

Portelânida-GO 0 22.000 5.500 400 10.904 

Alto Taquari-MT 0 44.449 23.593 18.950 26.052 

 

Tabela 3.1 área agrícola de Goiás, sudoeste Goiano e municípios pesquisados. Fonte 
SIDRA/IBGE (2007). Elaborado pelo autor. 

  

3.3.1.1 O empreendimento canavieiro na região 

  

 Como pode ser observado na tabela 1.1, os cultivos de cana-de-açúcar 

nos municípios de estudo até 2007 mostravam-se inexpressivos. Mesmo para 

todo o sudoeste goiano, a área total plantada equivalia a pouco mais do que o 
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necessário para suplantar a demanda de matéria-prima de duas usinas médias, 

com capacidade de processamento de 2 Mton cana/ano. 

  

4 Usinas serão instaladas nos municípios de estudo até 2010, sendo 3 

do Grupo BRENCO (Companhia Brasileira de Energia Renovável), com 2 

unidades energéticas em Mineiros – GO e 1 em Alto Taquari – MT, e uma 

usina do Grupo Cerradinho, localizada no município de Chapadão do Céu. Os 

dois grupos tem perfis de negócio muito diferenciados, sendo o primeiro 

fortemente financiado por capital estrangeiro, com projetos de implantação de 8 

usinas em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul1, enquanto o grupo 

Cerradinho é uma empresa familiar, com sede em Catanduva - SP, possuindo 

2 usinas em operação, além da projetada para a área de estudo2. Ambos os 

grupos deverão produzir exclusivamente álcool nessas unidades, demandando 

um total de cerca de 145 mil hectares de cana-de-açúcar. 

 

PERFIL DOS EMPREENDIMENTOS (USINAS DE ETANOL) A 
SEREM IMPLANTADAS NOS MUNICÍPIOS ESTUDADOS ATÉ 2010 

 Grupo BRENCO 1 Grupo CERRADINHO 2 

Número de usinas até 2010 3 1 

Investimento total (R$) R$ 2,065 bilhões R$ 465 milhões 

Capacidade de Moagem total das 
usinas (toneladas/ano)  

9.000.000 4.500.000 

Produção total de álcool (m3/ano) 870.000 400.000 

Co-geração de eletricidade total 
das usinas (Megawatts/ano) 

210 40 

Área total demandada para plantio 
de cana-de-açúcar  (ha) 

97.000 48.000 

Tipo de Colheita predominante  

( > 85%)  
mecanizada mecanizada 

Tabela 3.2 Perfil dos empreendimentos (usinas de etanol) a serem implantadas até 2010 nos 
municípios estudados. Fontes: www.brenco.com.br e www.cerradinho.com.br. Elaborado pelo 
autor.  

                                                 
1 Informações disponíveis em www.brenco.com.br 
2 Informações disponíveis em www.cerradinho.com.br 
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3.3.2 Teste das Hipóteses: metodologias 

 

Para testar cada grupo de hipóteses, dividas nos blocos I e II, foram 

definidos métodos específicos, descritos detalhadamente a seguir: 

 

3.3.2.1. Bloco 1: ecossistema cultivado (análise da paisagem):  

Hipóteses H1 e H2 

 

Para testar as hipóteses foram produzidos mapas-base de uso e 

ocupação dos solos para cada um dos quatro municípios analisados, 

utilizando-se imagens do Satélite Landsat 2007 em composição RGB, datadas 

de 21 de agosto de 2007, discriminando-se 8 classes: mata, cerrado, campo, 

agricultura, pastagens, corpos d’água, área urbana e áreas residuais não 

classificadas (aquelas que não foram possíveis afirmar o tipo de ocupação).  

 
 

EXEMPLOS DE MAPAS-BASE PRODUZIDOS A PARTIR DE 
IMAGEM DE SATÉLITE 
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Figura 3.2 Exemplos de Mapas-Base produzidos a partir de imagens de satélite. Elaborado 
pelo autor e Oréades Núcleo de Geoprocessamento.  

 

Esses mapas detalhados permitiram mensurar com precisão a 

participação de cada uma das 8 feições, em agosto de 2007, na área total dos 

municípios antes da expansão canavieira, que ocorreu significativamente 

apenas a partir de novembro de 2007. O software utilizado para tratamento das 

imagens foi o ArcGis 8.3 (licença 43420953). 

 

O teste das primeiras proposições das Hipóteses H1 e H2, isto é, se nos 

municípios tomados individualmente, e na área de abrangência dos 4 em 

conjunto, havia ou não predominância original de pastagens antes da 

implantação dos canaviais, foi permitida pelo diagnóstico desses mapas-base 

(mapas completos em anexo).  

 

A identificação da presença de cana-de-açúcar plantada após a 

obtenção das imagens de satélite, revelando as áreas por ela convertidas no 

referencial dos mapas-base de agosto de 2007, deu-se através de fotografias 

aéreas obtidas por sobrevôos nos dia 20 e 21 de março do corrente ano, em 

aeronave Cesna 172 com máquina fotográfica fixada digital Nikon D1x (lentes 
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28mm;130mm) acoplada a GPS Garmin Etrex, sincronizada com Notebook 

também acoplado a GPS Gramin GPSMap 286, perfazendo um percurso de 

550 km, a velocidade média de 150 Km/hora, em altitudes variando de 128 a 

1200 m.  

 

Foram identificadas 3300 fotos com presença de canaviais. A trajetória 

da aeronave para obtenção das fotografias aéreas não seguiu rota aleatória, 

mas perseguiu áreas previamente identificadas como contendo cana-de-

açúcar, resultantes de um esforço amostral prévio de 50 horas percorridas em 

veículos terrestres com sensoriamento remoto por GPS, bem como por 

informações colhidas em entrevistas com agentes locais.  

ROTA DE UM DOS SOBREVÔOS EXECUTADOS  

 

Figura 3.3 Rota de um dos sobrevôos executados, mostrando como se obtém a sobreposição 
das fotografias com imagens de satélite. Elaborado pelo autor e Oréades Núcleo de 
Geoprocessamento. 
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Cada fotografia aérea obtida foi georreferenciada, gerando-se polígonos 

das áreas ocupadas exclusivamente por cana-de-açúcar. Esses polígonos 

foram filtrados e submetidos a testes de respostas espectrais, permitindo gerar 

uma nova feição “cana-de-açúcar”, então sobrepostas às feições originais do 

mapa base– ex. pastagens, agricultura, cerrado -, possibilitando quantificar 

precisamente quanto de cada uma delas foi substituída pelos canaviais, 

testando-se a segunda proposição das Hipóteses H1 e H2. 

 

 

EXEMPLOS DO MÉTODO APLICADO, MOSTRANDO ÁREA DE 
AGRICULTURA, PASTO E CERRADO SUBSTITUÍDOS POR CANA-

DE-AÇÚCAR 
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Figura 3.4 Exemplos do método aplicado, mostrando área de agricultura substituída por cana-
de-açúcar.  Elaborado pelo autor e Oréades Núcleo de Geoprocessamento. 
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 A classificação de todas as feições existentes antes da expansão 

canavieira, sobre as imagens de satélite de 2007, seguiram os seguintes 

parâmetros: 

 

CLASSIFICAÇÃO DO USO E COBERTURA SOLO ADOTADA PARA 
AS FEIÇÕES NOS MAPAS-BASE DE 2007 

 

CLASSE (feição) DESCRIÇÃO 

Pasto pastagens plantadas  

Agricultura Lavouras agrícolas 

Cerrado Cerrado s.s., cerrado denso 

Campos Campos nativos como campo limpo denso, campo sujo, campo úmido 
ou pastos com alto índice de recuperação da vegetação nativa 

Mata Matas, cerradões e florestas 

Corpos d’água Rios, córregos, remansos, lagos, lagoas e açudes 

Cidade Ocupação urbana 

Não classificado áreas residuais em que não se pode precisar seu enquadramento em 
nenhuma das demais classes (feições)  

 

Tabela 3.3 Classificação do uso e cobertura do solo adotada para as feições nos mapas-base 
de 2007. Elaborado pelo autor. 

 

Note-se que não se distinguiu entre pastagens degradas e “não 

degradadas”, apresentadas em agregado único na feição “pasto”. Para 

discriminá-las, seria preciso um nível de detalhamento que consiste na 

chamada “verdade de campo”, ou seja, testar a correspondência entre as 

nuances espectrais das pastagens reconhecidas nas imagens de satélite com 

as diferentes fisionomias encontradas no campo. Como não se conhecia 

previamente as áreas de pastagem que seriam ocupadas pela cana-de-açúcar, 

a reclassificação das feições diferenciadas em “degradadas” e “não 

degradadas” teria que ser estimada por tonalidades de cores que sugeririam 

maior ou menor densidade de biomassa, fazendo-se as averiguações de 

verdade de campo por comparação de áreas semelhantes.  
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Esse procedimento foi descartado para evitar análises tendenciosas que 

pudessem superestimar áreas de pastagem “não degradada” na substituição 

por cana-de-açúcar. Essa restrição metodológica foi sanada pelos testes das 

hipóteses H3 e H4: 

   
 
3.3.2.2 Bloco 2: sistema social produtivo (atributos objetivos de escolha) 
 

 Para o teste das hipóteses desse bloco, foram realizadas 9 viagens de 

campo, com duração de 7 dias cada uma, nos 4 municípios, com aplicação de 

entrevistas semi-estruturadas aos sujeitos envolvidos nas atividades 

canavieiras e demais atores regionais (descriminados detalhadamente mais 

adiante). A primeira saída a campo serviu para testar os questionários 

previamente estruturados e reformula-los na medida em que se fizeram 

necessários para tornar as perguntas orientadoras mais objetivas. Os 

resultados dessas entrevistas-piloto foram descartadas da análise, bem como 

seus informantes. 

  

Hipótese H3 e H4 

 

Para testar as hipóteses foram aplicados questionários semi-

estruturados para um grupo de informantes composto exclusivamente por 

funcionários das usinas, que trabalhavam nos pólos agrícolas, responsáveis 

pela decisão ou ao menos envolvidos nos processos de prospecção das áreas 

a serem convertidas em cana-de-açúcar. Para esses informantes, 

denominados de Categoria I, foi aplicado outro questionário, para obtenção de 

informações adicionais, tendo sido replicado para um segundo grupo, 

denominado Categoria II, formado por agricultores, pecuaristas, membros de 

sindicatos, associações de produtores, cooperativas, Agências Rurais, ONGs, 

Secretários da Agricultura, Desenvolvimento, Meio Ambiente e Planejamento, 

Corretores de Imóveis Rurais, empresas de consultoria em agricultura e 

pecuária.  



 100                                                                       

 

Os resultados desse segundo questionário não foram analisados 

sistematicamente, ao contrário do questionário exclusivo para a categoria I, 

sendo as informações adicionais incorporadas à discussão quando 

convenientemente esclarecedoras.  

  

Os questionários são apresentados a seguir 
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QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS INFORMANTES, SEGUNDO A 

CATEGORIA

 

 

Categoria I - Funcionários das Usinas 

Pergunta Geral  

O que tem atraído as empresas para a região dos Cerrados?  

 

Perguntas específicas 

1. Tem sido orientado a prospectar preferencialmente áreas de pastagem degradada?   

(    ) sim       (     ) não 

 

2. Na região, as conversões de pastagem tem ocorrido preferencialmente sobre 

degradadas?  

                                   (    ) sim                         (     ) não 

3. Quais desses critérios são importantes para definição das áreas a serem 

convertidas? (assinalar todas que julgar pertinente) 

(    ) ser área de pastagem degradada                               

(    ) ser área de pastagem não degradada 

(    ) ser área de lavoura 

(    ) ter declividade menor que 12% 

(    ) estar à distância menor que 30Km da usina  

(    ) ter boa fertilidade do solo  

(    ) outros critérios_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

4. Entre uma área de pastagem e outra de lavoura, se as duas apresentarem 

qualidades pedológicas e topográficas semelhantes, e forem igualmente distantes 

da usina, a qual delas deve ser dada preferência, segundo a orientação da 

empresa? (assinalar somente 1 opção) 

       (     ) pastagem           (    ) lavoura 

       Por quê? 
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Figura 3.5. Questionários aplicados aos informantes, segundo a categoria. Elaborado pelo 
autor. 

 

 

 

A produção de mapas, mageamentos e fotografias aéreas tiveram 

importante colaboração da Oréades Núcleo de Geoprocessamento, sediada 

em Mineiros-GO, com apoio da Conservation International do Brasil, Brasília.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria I e Categoria II – Funcionários das Usinas e Atores Diversos 

 

1. Na região, as usinas estão comprando ou arrendando terras? 

2. Conhece o conteúdo dos contratos? Sabe quanto tem sido o preço oferecido 

para arrendamento? Existe diferença no preço pago para áreas de pastagem e 

áreas de lavoura? 

3. O que têm feito as pessoas que vendem ou arrendam suas terras para a cana-

de-açúcar?  

4. Há desmatamentos provocados pela cana-de-açúcar? 
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4. CERRADO: paisagem natural e mosaico dos sistemas 
agrários 

 
 

Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; 

onde um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de 

morador...o Urucuia vem dos montões oestes. Mas, hoje, que 

na beira dêle, tudo dá – fazendões de fazendas, almargem de 

vargens do bom render, as vazantes; culturas que vão de mata 

em mata, madeiras de grossura, até virgens dessas lá há. O 

gerais corre em volta. Êsses gerais são sem tamanho” 

(GUIMARÃES ROSA, 1968;9, Grande Sertão: veredas) 
 
 
 

4.1 Domínio do Cerrado: caracterização da paisagem natural 
 

Domínio Morfoclimático e Fitogeográfico, ou simplesmente Domínio, é 

entendido pela Biogeografia como um espaço de primeira grandeza 

caracterizado por um conjunto peculiar de clima, solo, topografia e 

componentes bióticos distinguíveis de qualquer outra porção territorial. Os 

componentes bióticos de um determinado Domínio são, por sua vez, 

arranjados em Biomas – espaço de grandeza de segunda ordem cujo estrato 

visível é dado pelos tipos de cobertura vegetal – dos quais se destacam um 

bioma predominante sobre os demais, geralmente representados por refúgios, 

corredores de intrusão ou relictos (COUTINHO, 2002). 

 

Assim, o Domínio do Cerrado é uma vasta região onde predomina o 

Bioma Cerrado, com encraves do Bioma da Mata Atlântica e Amazônia, 

abrangendo originalmente uma área de cerca de 200 milhões de hectares, ou 

25% do território brasileiro, sendo o ponto core localizado no Planalto Central, 

estendendo-se por contínuos 150 milhões de hectares pelos Estados de Goiás, 

Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
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Bahia, Maranhão e Piauí, alongando-se ainda por largos braços sobre o estado 

de São Paulo, com zonas residuais no nordeste paranaense e sudeste de 

Rondônia (RIZZINI, 1997). 

 

Sua geomorfologia é caracterizada por formações topográficas 

planálticas, onde extensos perfis aplainados e tabulares conhecidos por 

“chapadas” convivem com irregularidades de declive ondulado ou forte-

ondulado (serras), depressões periféricas e interplanálticas (o baixio) ou 

rupturas e dissecações profundas de vale (as furnas) (AB’SÁBER, 2003). A 

hidrogeologia apresenta-se em aqüíferos assentados sobre rochas de idades 

pré-cambrianas média e superior, rochas terciárias e rochas quaternárias, com 

destaque ao Aqüífero Guarani, maior reservatório de água subterrânea do 

mundo (BARROS, 1994). 

 

 As águas superficiais conferem à hidrologia do Domínio do Cerrado uma 

riqueza e abundância hídrica representada por seis das oito bacias brasileiras. 

Os cerrados do Maranhão e Piauí são drenados pelas Bacias do Tocantins e 

do Atlântico Norte-Nordeste, sendo principais os rios Tocantins, Parnaíba, 

Mearim, Balsas, Gurguéia e Itapecuru. No Centro-Oeste, atuando como divisor 

das Bacias do Tocantins e Paraná nascem os rios Tocantins, Araguaia, 

Paraná, Xingu, Guaporé, Paranaíba e Taquari, entre muitos outros. A Bacia do 

São Francisco corta o oeste baiano e todo o Estado de Minas Gerais, onde se 

localizam, na Serra da Canastra, as nascentes desse rio principal. Nesse 

Estado estão também presentes rios da Bacia do Paraná, o Rio Verde, Grande 

e Paranaíba. Rios das Bacias do Amazonas e do Atlântico Leste irrigam ainda 

muitas zonas dominadas pelo bioma cerrado nos Estados de Mato Grosso do 

Sul e São Paulo (LIMA, 2005)  
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DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL DO DOMÍNIO DO CERRADO 

 
Figura 4.1: Distribuição Original do Domínio do Cerrado. Fonte: CI (1999). Elaborado pelo 
autor. 
 

Quanto à composição pedológica, 46% do Domínio do Cerrado é 

formado por latossolos, principalmente os de coloração vermelho-amarelo (LV) 

e vermelho-escuro (LE), predominantemente localizados nas áreas de 

chapadas ou em encostas com derramamento basáltico e de influência de 

arenitos. Apresentam altos níveis de acidez e concentração de alumínio (Al+3), 

pH em torno de 4,0 a 5,5 e baixa ou média capacidade de troca catiônica. 

Outra classe bem representada é a das areias quartzosas, ocupando 

aproximadamente 15% do Domínio, geralmente nas chapadas ou em relevo 

mais movimentado, como nas serras, onde apresentam maior instabilidade 

ocorrendo em extensas áreas dos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, oeste da Bahia, Maranhão e Piauí. Esses solos são profundos, com 

horizonte tipo A-C, textura arenosa ou francamente arenosa constituída 

essencialmente de quartzo com porcentagens de argila sempre inferiores a 

15% (REATO & MARTINS, 2005).  
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Os Podzólicos formam uma classe que abrange outros 15% das terras, 

estando vinculados de modo geral ao relevo ondulado ou fortemente ondulado, 

em porções baixas de encostas côncavas de serras ou furnas. Plintossolos 

ocupam 9%, associam-se geralmente a relevos planos ou suavemente 

ondulados, em áreas deprimidas nos terços inferiores de encosta com 

movimentação lateral de água, típicos de regiões quentes e úmidas que sofrem 

alagamento temporário, como no vale do Paranã e Bacia do Araguaia. Os 

litossolos, solos rasos, com horizonte A assentados diretamente sobre a rocha 

constituem cerca de 7,5% de toda área. Geralmente ocorrem em relevo 

bastante acidentado, ondulado ou montanhoso, apresentando apreciável 

proporção de fragmentos de rochas, parcialmente intemperizados, pedras e 

cascalhos (REATO & MARTINS, 2005). 

 

O clima é enormemente variado, com índices anuais de precipitação que 

podem atingir a marca de 2200mm, no sudoeste de Goiás, por exemplo, ou 

não ultrapassar os 600mm nos cerrados do Piauí (ASSAD, 1994). No entanto, 

o clima predominante é o tropical sazonal de inverno seco, Aw no sistema de 

Köppen, com estações seca e chuvosa bem definidas, sendo as precipitações 

concentradas entre os meses de outubro a março, com médias anuais de 

1200mm a 1800mm. Embora as temperaturas mínima e máxima possam 

atingir, respectivamente, 0 e 400, as médias anuais giram em torno de 220-230. 

Nos meses mais frios, julho e agosto, a queda da temperatura é acompanhada, 

geralmente, pela baixa umidade relativa do ar, que não raramente se aproxima 

de 15% (COUTINHO, 2002). 

 

A paisagem típica do Domínio do Cerrado é essencialmente savânica 

(85%), enquadrando-se na classificação de Forman (1995) ao tipo “paisagem 

em rede dendrítica” (dendritic network landscape) onde a vegetação de 

interflúvio de pastagens subestépicas com arbustos e arvoretas, em diferentes 

densidades, é recortada por fisionomias florestais que acompanham os cursos 

irregulares dos rios, dando aspecto de redes venosas de drenagem.  
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PAISAGEM EM REDE DENDRÍTICA DO DOMÍNIO DO CERRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.2 Paisagem em rede dendrítica do Domínio do Cerrado, onde 1 é a vegetação de 
interflúvio dominante, 2 são matas de galeria e 3 matas ciliares. Fotografia e elaboração do 
autor 

 

Tal paisagem abrange um complexo mosaico de biomas, em um arranjo 

cuja variedade de ecossistemas e biodiversidade pode ser expressa pelas 

cerca de 10 mil espécies botânicas, com fauna associada de vertebrados 

superior a 2300 espécies, das quais mais da metade endêmicas (SCARIOT & 

SEVILHA, 2005; HOFFMANN, 2005). 

  

O Bioma Cerrado é caracterizado por formações campestres onde se 

destacam dois estratos vegetacionais, o herbáceo e o lenhoso. A combinação 

desses dois estratos – dependentes das características pedológicas, 

microclimáticas e freqüência de exposição a incêndios naturais, provocados por 

raios no início da estação chuvosa - varia em gradientes de adensamento, 

podendo-se distinguir ao menos 5 fitofisionomias: (1) campo limpo de cerrado, 

composta exclusivamente por espécies herbáceas, (2) campo sujo de cerrado, 

onde afloram da matriz campestre pequenos arbustos espalhados, (3) campo 

cerrado, em que há nítido adensamento desses arbustos, (4) cerrado sensu 

stricto, predominado por arbustos e árvores de até 5 metros, de formas 

tipicamente tortuosas com troncos suberosos, acompanhados por estrato 

 

 
2 

1
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herbáceo ralo, e, finalmente (5) cerradão,  formação florestal de árvores com 

até 18 metros, onde o estrato herbáceo praticamente desaparece (EITEN, 

1972; COUTINHO, 2002). 

 

Contíguos a essas fitofisionomias do Bioma Cerrado, aparecem 

formações florestais em capões, matas de galeria e matas ciliares densamente 

compostas por espécies dos Biomas Mata Atlântica e Floresta Amazônica, 

além de orobiomas – biomas associados à altitude – como os campos 

rupestres, campos paludosos e veredas. A presença desses outros biomas – 

15% da paisagem – não está restrita às zonas periféricas ou de transição, 

sendo constituintes das próprias áreas nucleares, e é explicado pelas 

flutuações paleoambientais ocorridas desde os últimos 18 mil anos, em eventos 

competitivos de recuos e expansões paleológicas das florestas (LEDRU, 2002). 

  

Enquanto vegetação-tipo, o cerrado já ocupava o território brasileiro há 

cerca de 32.000 anos antes do tempo presente (AP), quando apresentava, 

entretanto, uma distribuição menos abrangente que a do período histórico 

moderno. Entre os anos 18.000 AP e 13.000 AP, o agravamento do clima seco 

(máximo glacial) moldou a vegetação matricial para tipo estepes secas – 

campos limpos – enquanto os cerrados s.s. se retraíram, concentrando-se em 

refúgios nas zonas com solos menos drenados e capazes de reter mais 

umidade, como baixios e entorno de pequenos cursos d’água (LABOURIAU, 

1997). 

 

A partir de 12.000 anos AP, entretanto, houve rápida inversão para 

climas quentes com grandes volumes de chuva e aumento da capacidade de 

retenção de umidade no solo, culminando com o adensamento de arbustos 

sobre os campos e forte expansão dos cerrados nos vastos interflúvios. Tais 

mudanças recondicionaram também o microclima dos baixos e calhas dos rios, 

tornando-se agora intoleráveis à permanência dos cerrados devido ao excesso 

de umidade, favorecendo, por outro lado, a invasão por florestas úmidas, 

formando verdadeiros corredores de intrusão que deram origem às matas de 

galeria e matas ciliares (AB’SÁBER, 2003).  Aos 4.000 anos AP a biogeografia 
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do Domínio do Cerrado estava praticamente estabelecida, apresentando-se tal 

qual é conhecida hoje (LEDRU, 2002), onde os refúgios de biomas da Mata 

Atlântica e Amazônia são concentrados em capões de matas e florestas ciliares 

nas áreas mais úmidas, dominados pelos entremeios da matriz savânica com 

as fitofisionomias campestres e arbustivas do Bioma Cerrado. 

 

 

PERFIL DIAGRAMA DO DOMÍNIO DO CERRADO 

 

 
Figura 4.3 Perfil diagrama do Domínio do Cerrado. Fonte Coutinho (2002). Elaborado pelo 
autor 

 

 

As fitofisionomias do Bioma Cerrado e as fisionomias de refúgios no 

Domínio do Cerrado podem ser facilmente distinguíveis visualmente, ou, pelo 

contrário, transitarem de uma para outra de modo imperceptível, respondendo, 

sobretudo, às variações – drásticas ou graduais – das manchas de solo, 

topografia, umidade e freqüência de fogo (COUTINHO, 2002). Tais variações 

sugeriram diferentes usos que moldaram a paisagem natural com as atividades 

econômicas no decorrer dos séculos, imprimindo, porém, o caráter 

predominantemente pastoril até a década de 1950, quando emerge o sistema 

agrário da agricultura intensiva (FELTRAN-BARBIERI, 2004).  
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MOSAICO FISIONÔMICO DO DOMÍNIO DO CERRADO (2007) 
 

 
Figura 4.4 Mosaico Fisionômico do Domínio do Cerrado, onde 1 cerrado s.s., 2 cerradão, 3 
mata de galeria e 4 vereda com campos úmidos. Fotografia e elaboração do autor.   

 

 

4.2 Sertão cerrado: o mosaico agrário dos Gerais  
 

4.2.1 Sistema Agrário da Pecuária Extensiva: a matriz da paisagem 

 

A mais antiga atividade comercial que se desenvolveu na Região dos 

Cerrados, responsável ainda hoje pela caracterização do mosaico rural do 

Centro-Oeste, foi a pecuária extensiva. A produção da pecuária colonial na 

região serviu de modelo para descrição na literatura da história econômica 

brasileira, resumida pela incorporação contínua e progressiva do fator terra, 

sem incremento de produtividade e assaz dependente dos atributos naturais – 

rios, pastagens nativas, capões florestados e salinas (SIMONSEN, 1967; 

PRADO JÚNIOR, 1981, FURTADO, 1982). As propriedades se formavam 

basicamente sem compra das terras, sempre ao longo dos leitos dos rios, 

como condição de estabelecimento de currais leiteiros, enquanto nos “campos 

gerais” pastavam os rebanhos de corte (SIMONSEN, 1967). A prática foi 

legitimada em Carta Régia de 27 de dezembro de 1692, que assegurou os 

cursos d’água como referência ao assentamento das sesmarias: estabelecia as 

regras padrões de uma fazenda com três léguas de comprimento medidas ao 

a 

1 

1

2 
34 
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longo de um rio, por uma légua de largura - meia a partir de cada margem – e 

entre as propriedades, uma zona neutra mínima de 1 légua (VALVERDE, 

1981). 

    

O gado bovino havia sido introduzido no Brasil em três pontos principais: 

em Olinda, no ano de 1530, em São Vicente, 1534 e Salvador em 1549, 

desenvolvendo-se, sobretudo, no Nordeste, primeiro como adventícia à lavoura 

de cana-de-açúcar, e logo se firmando como atividade autárquica. Os principais 

núcleos ribeiros no cerrado nordestino se desenvolveram em meados do 

século XVII no “Médio São Francisco do oeste baiano” e no “Sertão dos Pastos 

Bons” no Sul do Maranhão e Piauí, alcançando também os Rios Tocantins e 

Araguaia e subindo o São Francisco até a barra do Rio das Velhas na Bahia  

(SIMONSEN, 1967). 

 

Nesse período, mais importante do que a carne, o produto principal era o 

couro, tanto para a vida doméstica quanto para o empacotamento de gêneros 

coloniais exportados. Com um rebanho já superior a 700 mil cabeças em 1680, 

a oferta interna dos produtos de curtume superava, sobremaneira, a demanda 

pelas solas e atanados enviados à Europa. Nesse mercado restrito, o grande 

proprietário monopolizava as vendas e ao criador comum restava consumir seu 

próprio rebanho, aproveitando o couro em tudo que pudesse ser-lhe útil 

(PRADO JÚNIOR, 1981).  

 

No “sertão de dentro” – fora dos centros comerciais litorâneos - vivia-se 

um período de apropriação dos fundos territoriais, com produtividade irrisória, 

como explica Celso Furtado: “as inversões fora do estoque de gado eram 

mínimas, pois a densidade econômica do sistema em seu conjunto era 

baixíssima. Por outro lado, a forma mesma como se realiza a acumulação de 

capital dentro da economia criatória induzia a uma permanente expansão – 

sempre que houvesse terras por ocupar – independentemente das condições 

da procura” (FURTADO, 1982;57).   
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Essa racionalidade de inversão de capital nas terras atuou, como afirma 

Simonsen (1967), como o grande condutor da expansão pecuária, e antes da 

mineração já havia alguns poucos milhares de fazendas de gado no oeste 

baiano, norte de Minas Gerais, no sul do Tocantins e norte goiano, imobilizando 

capital na própria fazenda, trocando as poucas peças de gado por sal e 

ferramentas (ARINOS DE MELO FRANCO, 1958).  

 

Mas a emergência da atividade mineradora, no início do século XVIII, dá 

um novo estímulo à criação bovina. Em pouco tempo, o Centro-Oeste se faria o 

lugar mais populoso de toda a América, contando com mais de 300.000 

pessoas em 1750 (RIBEIRO, 2001), o que aumentou, bruscamente, a demanda 

por carne. Os grandes proprietários monopolizaram o mercado, por serem os 

únicos capazes de arcar com todas as perdas referentes ao deslocamento dos 

rebanhos – nas comitivas – ou que podiam formar novas fazendas no Centro-

Oeste com um plantel inicial significativo. A partir de 1710, a corrida pelo 

acesso a esse comércio lucrativo suscitou um verdadeiro surto pecuário, que 

culminou em meados do século XVIII com o enlace de inúmeras frentes de 

expansão, justamente quando o ciclo mineiro atingia seu ápice e a procura pelo 

gado tornou-se vigorosa (FURTADO, 1982).  

 

Foi, neste contexto que os Campos de Vacaria no atual Mato Grosso do 

Sul, firmou-se como centro criador projetando-se em currais que se dirigiam às 

minas cuiabanas, onde já se encontravam os paulistas vindos via Rio Pardo 

(RICARDO, 1970); as ribeiras dos Rios Tocantins e Araguaia chegaram 

próximas às suas cabeceiras rumo a Goiás, onde também os paulistas já se 

instalavam cortando o Sertão da Farinha Seca-MG, e; as fazendas do Norte de 

Minas iriam topar com o núcleo da confluência do Alto Rio Grande/Alto São 

Francisco na Comarca do Rio das Mortes, originária dos fluxos antigos do 

Planalto de Piratininga.  

 

A Comarca do Rio das Mortes figurou, então, como o mais importante 

pólo de criação de gado nos Cerrados do século XVIII. Nessa ribeira de posse 

dos grandes fazendeiros - onde a produtividade chegava a 0,1 cabeça/ha, alta 
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para a média brasileira - era bem mais comum o uso do trabalho escravo 

sobretudo na formação dos valos, muros e cercas, e nas plantações de milho 

em vazantes destinadas ao gado. Foi essa Comarca, reproduzindo seu sistema 

social produtivo, que ensejou, em 1765, o desenvolvimento do gado nas faixas 

de cerrados de Franca a Mogi Guaçú - SP, e que de lá avançaram sobre o 

triângulo mineiro – Sertão da Farinha Seca – sucessivos movimentos de 

colonização, perdendo, porém, o caráter escravista (VALVERDE, 1981). 

 

Mesmo com o declínio da mineração a estrutura dos criames de gado foi 

pouco alterada, primeiro porque a população agora concentrada nos núcleos 

urbanos que se formaram no ciclo do ouro continuariam a demandar carne e, 

ainda que seu poder aquisitivo diminuísse, o preço do boi por menor que fosse 

garantia ao fazendeiro um lucro razoável, uma vez que os custos agrícolas 

eram mínimos, com a base produtiva sustentada no aproveitamento das 

pastagens nativas  (SIMONSEN, 1967). Mais do que isso, não encontrava o 

grande proprietário concorrentes pelo acesso aos fundos territoriais, sendo o 

contingente humano rural desocupado nas minas fonte praticamente 

inesgotável de mão-de-obra barata, o que reiterava a acumulação do capital 

pelo avanço das fazendas e crescimento endógeno do rebanho (FURTADO, 

1982).  

 

Após 1850, com a lei das terras, que teoricamente impediriam a posse 

por mera derrubada da cobertura vegetal nativa e ocupação, a alteração mais 

sensível que ocorre na pecuária é a monetarização das relações 

empregador/empregado. O vaqueiro, que antes recebia pagamento em quartil 

(1 bezerro a cada 4 nascidos) passa a ter soldo em dinheiro, o que cessa o 

incentivo à posse de terra devoluta por ele ocupada para acomodar seu 

pequeno rebanho formado pelos quartis, aumentando ainda mais a 

concentração fundiária e o poder do grande pecuarista (RIBEIRO, 2001).  

 

Uma outra mudança essencial, essa pertencente à esfera do 

ecossistema cultivado, foi a introdução de capins exóticos africanos e de novas 
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raças bovinas. Dentre as pastagens destacam-se o capim gordura (Melinis 

multiflora), o colonião (Panicum maximum), os capins angola (Brachiaria ssp.) e 

o jaraguá (Hyparrenia rufa). Inicia-se, em paralelo, a substituição dos antigos 

plantéis por raças zebuínas, entre eles o Guzerat, o Gyr e, sobretudo, o nelore, 

que muito bem se adapta às novas condições (VALVERDE, 1981). Não é difícil 

prever porque essas inovações foram significativas. Muito mais resistentes que 

a pastagem nativa, e com níveis de recomposição de biomassa bem 

superiores, os capins africanos poderiam proporcionar ao gado um ganho de 

peso superior a 3,5kg/cabeça/dia/ha, enquanto esse índice para as nativas da 

América, incluindo o Brasil, seria 7 vezes menor (MORAN, 1994).             

 

Apesar desses índices superiores de produtividade da biomassa de 

capins exóticos, a inovação foi fisicamente muito restrita: sua introdução 

deliberada ocorreu somente nos capões florestados e vazantes onde 

prevalecia o arroteamento pela técnica da coivara. Tomada como equivalente a 

qualquer outro gênero agrícola, a plantação do capim seguia, rigorosamente, 

os processos e a dependência da produtividade do trabalho no sistema de 

desmatamento-queima florestal (SCHIMIDT, 1976). Também, como explica 

Darcy Ribeiro (2001), o grande proprietário recrutava mão-de-obra familiar para 

a derrubada das matas, permitindo ao lavrador plantar gêneros alimentícios em 

regime de meação - sem salário - com o compromisso de, após o terceiro ano 

de colheita, implantar o capim para a formação das chamadas “invernadas”. 

Note-se que tal atividade não era de responsabilidade dos vaqueiros, mas de 

famílias “toleradas” pelo grande fazendeiro. 

 

Esse sistema permitiu ao pecuarista rotacionar as pastagens: durante a 

época chuvosa o gado pastaria nas invernadas e no resto do ano nos capins 

nativos rebrotados pela queima. A divisão da fazenda em piquetes ensejou o 

uso do arame farpado produzido em larga escala nas casas de fundição, 

constituindo, também, uma inovação atrelada (CALMON, 2002). 
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EXPANSÃO DO GADO NO DOMÍNIO DO CERRADO  
(SÉCULOS XVI A XIX) 

 

Figura 4.5 Expansão do Gado no Domínio do Cerrado. Fonte: Feltran-Barbieri (2004). 

 

Apesar da rentabilidade acrescida com a plantação de pastos nas 

matas, é sabido que as formações florestais correspondem a apenas 3-5% de 

todo o Domínio dos Cerrados (AB’SÁBER, 2003), e, portanto, o absoluto 

predomínio das gramíneas nativas mantinha a produtividade média muito baixa 

e a produção bruta de cada fazenda continuaria a depender essencialmente da 

incorporação do fator terra. O mesmo movimento de expansão era, também, a 

única oportunidade das famílias agregadas poderem cultivar alimentos durante 

o primeiro triênio que antecedia a implantação do capim. Nesse caso, o 

sistema da pecuária era atrelado ao cultivo de gêneros alimentícios, se bem 
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que marginalmente aproveitado pelas famílias. O desenvolvimento agrário – 

que implica a evolução não só produtiva mas também das relações sociais e de 

trabalho – fica pois prostrado pela manutenção da arcaica estrutura 

organizacional da pecuária (NAVARRO, 2001).  

 

Entretanto, no que se refere à integração à economia e ao acréscimo da 

produção, os criames de gado já no início do século XX demonstram notável 

desenvolvimento. Emerge um sistema de especialização à recria e engorda, 

em que fazendas próximas aos portos – no Domínio da Mata Atlântica - 

funcionavam como intermediadoras do gado magro e precoce nascido no 

sertão de dentro – Domínio do Cerrado - confinando as reses durante 1 a 2 

anos em invernadas sobre pastagens plantadas, para só então, marcharem 

definitivamente para os matadouros ou frigoríficos do Rio de Janeiro e 

Salvador, o que diminuiu as perdas do peso animal em pelo menos 50%  

(VALVERDE, 1981).  

 

Na década de 1920, inicia-se a segunda importação de capins africanos 

como o napier (Pennisetum purpureum), o kikuyu (Pennisetum clandestinum), o 

pangola (Digitaria decubens) e novas espécies de Brachiaria, acompanhadas 

pelo desenvolvimento de raças bovinas nacionais como o Induberaba ou 

Indubrasil, que segundo Valverde (1981), deram origem a algumas das sub-

raças que constituem hoje as mais bem adaptadas às pastagens comerciais 

dos trópicos. 

 

Um novo boom de crescimento das exportações ocorre com a Segunda 

Guerra Mundial, superando 80.000 toneladas de carne por ano (PRADO 

JÚNIOR, 1981). Essa demanda era atendida, entretanto, por um número 

restrito de grandes frigoríficos de capital anglo-americano, cuja flexibilidade da 

oferta garantia monopolizar as vendas e fazer proveito da alta cotação dos 

valores da “arroba do boi morto” no mercado internacional (VALVERDE, 1981). 

É mister analisar que, nesse contexto, a geografia da pecuária vivia duas 

realidades antagônicas: faltaria carne nas grandes cidades dependentes das 
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indústrias de congelamento, justamente por concorrerem com a demanda 

externa, enquanto nas zonas do sertão não engajadas à exportação os 

mercados locais dificilmente sofreriam efeitos significativos no aumento dos 

preços, podendo contar inclusive com o escape de pequena parte da produção 

para os centros urbanos (FURTADO, 1982).  

 

Mas não obstante o franco desenvolvimento produtivo, o sistema social 

na pecuária persevera: o despejo do gado sobrante em novas áreas permite ao 

pecuarista imobilizar o capital investindo no crescimento endógeno do rebanho. 

Além disso, Dias (1978) esclarece que a concentração de terras nas grandes 

fazendas tinha um efeito importante de deixar de induzir o desenvolvimento. 

Como defende o autor: 

(1) A grande propriedade, com fácil acesso à fronteira agrícola, tem maior 

rentabilidade quando investe na tecnologia tradicional, internalizando o custo 

em longo prazo através do uso progressivo do solo e da abertura de novas 

áreas de pastagem sobre a vegetação nativa, que representa a reserva de 

capital na economia pecuária. 

(2) Controla o assalariamento da mão-de-obra – ociosa na economia de 

subsistência - através do ajuste automático do fator “trabalho” à medida que 

disponibiliza mais “terra” para a produção. A relação entre homem /terra era, 

entretanto, baixa, sendo que cada vaqueiro assalariado dava conta de cerca de 

200 hectares, sendo a maior parte da mão-de-obra absorvida nos trabalhos 

temporários de derrubada das matas para instalação das invernadas.           

 

Na visão de Delgado (2001) essa realidade se apoiava numa política 

econômica que, até 1985, prevaleceu no Brasil rural, a chamada Modernização 

Conservadora, calcada na ideologia da função clássica do setor agrícola: (a) 

liberar mão-de-obra para a indústria; (b) gerar oferta adequada de alimentos; 

(c) suprir matéria-prima para a indústria; (d) elevar as exportações agrícolas, e; 

(e) transferir renda real ao setor urbano. Dessa forma, somente se 

reconheceria crise agrária onde algumas dessas funções não estivessem 

sendo sistemática e adequadamente atendidas.    



 118                                                                       

O período de transição para a ordem liberal, nos anos 1990, reafirmou o 

disparate. Delgado (2001) assinala que se aprofunda a dualidade, agora 

opondo-se à população subsistente os protagonistas do agribusiness, adeptos 

de uma integração externa da economia. Bem verdade, porém, é que as 

gramíneas africanas invadiram as formações campestres e constituem 

atualmente cerca de 30 milhões de hectares do total dos pastos no Domínio 

dos Cerrados segundo Machado et al. (2004a). Orlando Valverde (1981) 

defende que o alastramento das espécies africanas ocorreu, a princípio, de 

maneira semi-espontânea, produzindo sementeiras que escapavam aos 

plantios – nas faixas florestais – invadindo os campos nativos e cerrados, e a 

partir da década de sessenta, passaram a ser deliberadamente plantadas 

sobre terras arroteadas por trator, utilizando-se a queima regular para estimular 

o rebrotamento.  

 

Embora o acréscimo dos capins exóticos tenha garantido um 

progressivo aumento da rentabilidade do rebanho, a produtividade média das 

pastagens na região do cerrado é hoje 270 Kg vivo/ha (TORRES, NOGUEIRA 

& ROSA, 2003), com aproveitamento das pastagens nativas. Se o Brasil se 

firma como o maior exportador de carne bovina do mundo é porque a produção 

absoluta é alta. Só no Centro-Oeste, estima-se um plantel de 60 milhões de 

cabeças, ou seja, 45 vezes maior que no começo do século XIX (SIDRA, 

2009).            

 

A inércia cultural que predominou no sistema social produtivo da 

pecuária consolidou um ecossistema cultivado em que as feições - pastagens 

nativas, pastagens plantadas e grandes fragmentos de cerrado - compõem o 

mosaico rural predominante no Centro-Oeste, em que a vegetação nativa é 

parte integrante e não residual na dinâmica dos criames de gado, vista como 

reserva de capital para expansão das invernadas, e de importantes fontes de 

gramíneas nativas na época de seca. Ademais, a própria reforma de pastos, 

que ocorre em ciclos de 3 anos e dispensa o uso de subsolador, portanto sem 

arranque das estruturas radiculares das plantas nativas, permite sua rebrota 

originando os chamados “pastos sujos”, que fisionomicamente se confundem 
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com as fitofisionomias naturais dos campos sujos de cerrado e campos 

cerrados   (FELTRAN-BARBIERI, 2004). 

 

EVOLUÇÃO DO REBANHO BOVINO NO BRASIL  
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Figura 4.6 Evolução do rebanho bovino no Brasil e Centro-Oeste. Fontes IBGE 

(1975,1979,1984,1991,1996,2007) 

PAISAGEM DA PECUÁRIA EXTENSIVA TÍPICA  
NO DOMÍNIO DO CERRADO (2009) 

 

 
Figura 4.7 Paisagem de pecuária extensiva típica no Domínio do Cerrado. Foto de uma das 
áreas de estudo feita pelo autor, em março de 2009. 
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4.2.2 Sistema Agrário do Complexo Soja – A inovação na Matriz 
 

 4.2.2.1 Agricultura nas Matas do Domínio do Cerrado 

 

  Completamente diferente da pecuária, o sistema agrário de agricultura 

intensiva só muito recentemente se estabeleceu na Região dos Cerrados. Não 

que nos vastos domínios da vegetação savânica a agricultura tenha sido 

irrelevante. O cultivo de subsistência ao longo dos rios, vazantes e nos capões 

de formação de invernadas conformaram a base de gêneros alimentícios às 

famílias que sobreviviam nas terras dos pecuaristas (RIBEIRO, 2001). Embora 

essenciais ao sistema social produtivo, foram, porém, pouco significativas na 

modelagem do ecossistema cultivado. 

 

Exceções ocorreram nas regiões do chamado Mato Grosso de Goiás, 

hoje centralizada no município de Ceres-GO, regiões florestais das Matas de 

Dourados, atualmente Dourados – MS. A abundância relativa de terras 

florestais – por isso os nomes coloniais referentes às matas - permitia um 

sistema em que o arroz, como cultura pioneira, era produzido nos capões 

florestados no sistema da coivara, arroteadas por 4 a 5 anos, depois transferido 

para novos trechos ainda não desmatados. Praticamente não havia pousio, 

uma vez que os assentamentos da rizicultura serviriam à criação bovina, 

alargando-se os domínios do gado e constituindo antes um sistema 

primariamente dependente da pecuária (PEIXINHO, 1998).  

 

A institucionalização da “Colônia Agrícola Imperial”, em 1822, no centro 

sul de Goiás, inaugura os incentivos para agricultura comercial na região, mas 

é somente três décadas mais tarde que as regiões pioneiras foram enfim 

levadas a cabo por um complexo de convívio entre antigos sesmeiros e 

pequenas posses nos “sobrados”, por iniciativa privada, destacando-se a 

Chapada dos Veadeiros-GO na produção de trigo, Matas dos Dourados-MS 

com milho, feijão, arroz e mandioca, Paracatu-MG, com o milho, feijão, cana-de 
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açúcar e algodão arbóreo, Vila Rica-MG, com o plantio de milho, e o Mato 

Grosso de Goiás com cultivo sobretudo do arroz (SILVA, 2003).  

 

Tais regiões florestadas aparecem, mais tarde, já no censo de 1920 do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, eleitas como as zonas de maior 

potencial agrícola do Centro-Oeste. Não surpreendentemente, nesse 

documento oficial, os atributos “Matas e Terras Cultivadas” compunham uma 

mesma classe denominada “Terras Produtivas”, a serem direcionadas para o 

plantio de lavouras de cereais (arroz, milho e trigo), industriais (cana, mamona 

e algodão) e arbustivas (café e maniçoba), contraposta à classe “Outras 

Formações”, cuja vocação, segundo o censo, era o da pecuária, demonstrando 

como as matas figuravam como indicativos oficiais de potencialidade agrícola, 

relegando os cerrados e campinas nativas ao pastoreio (MAIC, 1924).  

 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, CENSO 1920 

  
área total  
(1000 ha) 

 
Área agrícola produtiva  

(1000ha) 

 
outras formações

e pastagens 
 (1000 ha) 

  Mata Cultivada  
BRASIL 852.800 555.587 6.642 290.571 
GOIÁS 64.058 5.400 114 58.554 
MATO GROSSO 155.430 30.533 21 124.876 

 

Tabela 4.1 Uso e ocupação do solo, censo 1920. Fonte: Ministério da Agricultura, Indústria e 
Comércio (MAIC, 1924). 

 

Os empreendimentos de agricultura comercial no Cerrado Central – 

Goiás (ainda vinculado a Tocantins) e Mato Grosso (não dividido) respondiam, 

em 1920, por apenas 2% de toda produção nacional de gêneros alimentícios, 

apesar de disporem de 6,5% das matas, e 26% do território, com produtividade 

do feijão 20% abaixo da média nacional, produtividade do arroz 15% menor e 

do algodão 10% abaixo da média brasileira. Celso Furtado (1982) explica que 

no bojo da agricultura, o sistema social permaneceria intocado, prevalecendo 

as grandes fazendas comerciais de exploração da mão-de-obra familiar 



 122                                                                       

adjacente às inúmeras posses de aprovisionamento, o que limitava o emprego 

de inovações tecnológicas. 

 

Se a participação dos pequenos estabelecimentos na produção de 

gêneros básicos, entre 1920 e 1940, sobretudo no estado de São Paulo, 

provocou uma reorganização da agricultura com a substituição de antigos 

cafezais pelo plantio de arroz, milho, feijão e mandioca, nas regiões de cerrado 

distantes dos grandes centros urbanos as oportunidades de engajamento do 

modesto agricultor continuariam baldadas pela arcaica estrutura fundiária. 

Algumas tentativas de amenizar esse quadro histórico ocorreram com a 

formação de “Colônias Agrícolas” na década de 1940, destacando-se a CANG 

Ceres no Mato Grosso de Goiás: no vale florestado do Rio São Patrício foram 

disponibilizadas fazendas de 30 hectares para assentamento de famílias de 

agricultores, que, em 1946, somavam nada menos do que 8 mil pessoas. No 

entanto, em 1955, quando já abrigava mais de 2.000 famílias, teria sido ela 

extinta e começara a ser desarticulada pela pressão da grilagem (SILVA, 

2003).  

 

Mas independentemente das ações governamentais, como instalação de 

colônias, a perseguição das zonas florestais para agricultura no Domínio do 

Cerrado seguia fluxos migratórios espontâneos, patente na publicação da 

“Enciclopédia dos Municípios Brasileiros” (IBGE, 1957). “A análise de 

distribuição de matas e campos no Centro-Oeste, mostrando a existência de 4 

principais áreas florestais, indica ao mesmo tempo, as 4 grandes 

concentrações demográficas da região: (1) o Mato Grosso de Goiás, grande 

ilha de vegetação florestal no meio de grande extensão de campo...(2) A Mata 

da Corda, outra ilha de floresta situada na parte leste do Triângulo Mineiro...(3) 

o Vale e as Encostas dos Rios Paranaíba e Grande....e (4) o Sul de Mato 

Grosso, onde se localizam as colônias Agrícolas de Dourados e Terenos 

(IBGE, 1957;26).  

 

Como os sistemas agrícolas eram extremamente dependentes do 

arroteamento por desmatamento e queima (slash and burn), com as florestas 
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indicadoras de solos superiores, a intensificação do uso das terras era baixa.  

Mesmo no pós-II Guerra, como destaca Delgado (2001), a política econômica, 

a partir da segunda gestão de Getúlio Vargas, e posteriormente no Plano 

SALTE de Dutra e no Plano de Metas de Kubitschek, caracterizou-se pela 

dualidade entre modernização técnica e atraso das relações sociais, 

diagnosticando a crise agrária somente onde os setores agrícolas não 

apresentavam dinamismo na demanda por insumos. De tal modo foi a 

negligência com a agricultura no Centro-Oeste que um relatório da Comissão 

Nacional de Política Agrária de 1954 (SCHIMIDT, 1976) verificou que a enxada 

era o único utensílio de arroteamento do solo em 94,7% dos estabelecimentos 

rurais da região, e o arado de tração animal contribuindo com apenas 2,7%. O 

censo do IBGE 1950 havia apontado a existência de apenas 145 tratores em 

todo o Centro-Oeste (IBGE, 1956). 

 

A situação não mudara na década de 70, quando a publicação do 

Ministério do Planejamento, em 1973, do “Aproveitamento atual e potencial dos 

cerrados” (BRASIL, 1973b), classificara a estrutura da agricultura, que ainda 

prevalecia restrita às matas, como primitiva, onde o uso do trabalho se baseava 

na mão-de-obra não assalariada e ao emprego da coivara e enxada, 

diagnosticando a utilização do arado - de tração animal – em menos de 5% de 

todos os estabelecimentos. Se havia à época também uma estrutura “semi-

desenvolvida” ou “desenvolvida”, essas se restringiam a menos de 10% de 

todos os estabelecimentos e, mesmo assim, peculiar à grande propriedade, 

onde não mais de 25% dos trabalhadores eram assalariados. A principal 

diferença estava somente no emprego do trator, presente em 38% dos 

latifúndios do Centro-Oeste, representando, porém, apenas 1,06% do total de 

maquinários a combustão empregados em todo o Brasil (SANTOS & 

SILVEIRA, 2001).  

 

Guilherme Dias (1978) e Ademar Romeiro (1998) analisam ainda que 

muitas das grandes fazendas destinadas à produção de gêneros alimentícios 

inverteram as atividades para a pecuária durante os anos 1970. Atingido o 

limiar de incorporação de novas terras, o excedente populacional que não mais 
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seria conveniente na constante abertura de roçados em meação fora 

dispensado, enquanto uma parcela cada vez menor seguia cultivando o arroz 

como cultura pioneira nas zonas florestadas já incorporadas, que, após os 4 

anos de plantio, seriam substituídas pela implantação de capins. O pessoal 

contratado se restringiria, pois, aos vaqueiros, e o pequeno investimento na 

pecuária extensiva compensava a inversão de capital.  

  

4.2.2.2  Agricultura do complexo grãos-aldodão no Domínio do Cerrado: 

os recortes no mosaico da pecuária 

 

O Sistema Agrário das Chapadas (complexo grãos-algodão) representou 

profunda ruptura das práticas agrícolas tradicionais nas matas. Até a década 

de 1940 o bioma Cerrado, reconhecido oficialmente apenas por “pastagens 

naturais” era considerado impróprio para agricultura. Para a Ciência seminal 

brasileira, de cunho puramente especulativo e dependente do conhecimento 

europeu, pairava o paradigma de que o Cerrado era um ambiente xérico, com 

solos pobres e economicamente inviáveis para a agricultura, argumentos que 

serviam para justificar o porquê de historicamente ter sido dominado pela 

pecuária extensiva (FELTRAN-BARBIERI, 2004). Para tanto, é imperioso 

entender o que seja a “fronteira”  

 

Dois são os principais usos do termo associado ao território. Um significa 

limite – político, administrativo, militar ou mesmo natural – cujo principal 

propósito ou efeito é o de conter o fluxo de expansão além de suas linhas 

demarcadas, para resguardo de autonomia. O outro, pelo contrário, assume o 

caráter de eixo de vazão, frente de intrusão por onde o avanço civilizatório flui. 

Mas em ambos os casos, um ponto em comum: a fronteira separa realidades 

distintas, vividas e observadas, e é justamente por isso que ela só pode ser 

encarada como limite de contenção ou eixo de intrusão a partir de uma ótica 

específica, uma escolha referencial (MARTINS, 1997).  
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Para entender a fronteira no Cerrado, nenhum autor é tão importante 

quanto foi Frederic Jackson Turner (1920/1947), de forte influência na América 

Latina, e que encontrou em Vianna Moog (1944) seu maior seguidor no Brasil, 

e em Luiz Cruls, chefe da Comissão Exploradora do Planalto Central, em 1892, 

seu discípulo nas savanas brasileiras (CRULS, 1892/2003).  

 

Definindo um novo sentido para a palavra, opondo-se àquela utilizada na 

Europa do final do século XIX para designar a separação entre duas regiões, 

Turner delimita “fronteira” como um conceito espaço-temporal intimamente 

associado ao da expansão territorial, baseado na imagem do “oeste radioso” 

dos Estados Unidos. O ponto essencial em que se apóia Turner é o do 

aproveitamento das oportunidades geradas pelo avanço da colonização, 

baseadas na disponibilidade de terras livres e abundância dos recursos 

naturais: a fronteira, nesse sentido, significava o retorno dos colonos europeus 

e neoamericanos às condições primitivas – já que na Europa estavam 

escassos os espaços vazios, madeiras, e recursos ambientais em geral – 

capazes de oferecer aos pioneiros novas chances de reconstruir sua 

sociedade. 

 

Apostando em 4 pilares básicos: (1) a ocupação dos espaços sob 

propriedade privada, (2) o uso dos recursos naturais no crescimento 

econômico, (3) a legislação agrária que torna a terra acessível a grande 

contingente da população – sob princípio da democratização do espaço, e (4) o 

espírito aventureiro, acredita Turner que a fronteira – não se distinguem aí a 

fronteira agrícola da territorial – mais do que permitir a conformação de um 

novo país, forjou o caráter do homem americano (individualista, 

empreendedor), nacionalizou imigrantes e promoveu a democracia.  

 

Esses argumentos, que pregavam a inextricável relação entre a 

conquista das fronteiras e o desenvolvimento dos Estados Unidos, formaram a 

opinião de muitos estudiosos, sobretudo dos estrangeiros que se preocuparam, 

já na década de 40, com os espaços florestados das regiões brasileiras.  Nesse 

contexto, as oportunidades da fronteira não mais se estendiam à anexação 
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territorial, mas se calcavam cada vez mais nas oportunidades econômicas que 

poderiam ser geradas pela expansão agropecuária, conformado a “fronteira 

agrícola”. 

 

Como um dos seguidores de Turner, Pierre Monbeig (1940) foi pioneiro 

nas análises sobre Cerrado. Partindo da região sudeste rumo à recém 

construída capital de Goiás, Goiânia, o autor identifica a grande divisão que 

separa o Brasil moderno do sertão, esse caracterizado por “indícios de uma 

valorização balbuciante e de uma exploração extensiva, onde a conquista do 

homem sobre a natureza é cada vez menos importante”. Apostando no sertão 

como o principal trunfo do desenvolvimento do Brasil, arriscou pronunciar que 

os avanços que seguiam rumo a Mato Grosso e Goiás tratavam-se “dos mais 

amplos movimentos de população e expansão que atualmente [década de 40] 

se registram em países novos”. (MONBEIG, 1940; 99).  

 

Mas não obstante o avanço, Pierre Monbeig esclarece: “através de toda 

a zona pioneira, a colonização...efetua-se ainda com extrema simplicidade, 

sem planos muito precisos nem grandes aplicações de capitais (MONBEIG, 

1940; 25). Salientando dois aspectos da teoria de Turner, a abundância dos 

recursos naturais e o espírito empreendedor, Monbeig desferiu pesadas críticas 

àquilo que classificou como os mais temerários atributos das fronteiras no 

Brasil, capazes de ofuscar a opulência da natureza e jovialidade do povo: a 

falta de intervenção estatal para organizar a acomodação da população, e o 

irrisório investimento em serviços. 

 

Nessa mesma época, Jorge Latour (1949) divulgara, no relatório sobre a 

vocação agropecuária da região dos cerrados, escrito no final da década de 40 

para a “Comissão de Estudos para a localização da nova Capital do País”, “ a 

vegetação no alto das chapadas, rupturas de declive, cerrado e encostas dos 

chapadões não servem para a agricultura... As terras que apresentam maiores 

índices de rendimento são, sem dúvida, as terras de mata, depois as terras 

cobertas por capoeiras, as invernadas ou pastos [antigas áreas de mata], 

consideradas na região como ‘campos de mata’ ou de ‘lavoura’...Pouco 
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realmente se sabe, mas baseiam-se tais conclusões nos usos tradicionais” 

(LATOUR, 1949:33-34).      

  

Podem-se identificar nesse relatório oficial dois postulados: 

(a) os solos sob matas eram considerados “sem dúvida” os mais férteis, e a 

graduação potencial de fertilidade sugerida pelo autor acompanhava 

nitidamente o gradiente da fisionomia florestal: primeiro a mata virgem, 

depois a capoeira e, enfim, os “campos de cultura” ou pastos plantados 

originalmente sobre antigas terras florestais. As fitofisionomias de cerrado 

não tinham qualquer vocação agrícola.   

(b) como imediata corroboração à “certeza” do especialista, estava o 

conhecimento popular. O “saber científico” da época mantinha seu status de 

racionalidade na metódica observação das práticas tradicionais.   

  

Outro seguidor de Turner, Hunnicutt (1945) dedica o artigo “The danger 

of empty espaces” – título muito sugestivo – para analisar o porquê do Brasil, 

em especial o Cerrado, estarem econômica e socialmente prostrados: “The far 

interior the brazilians call the sertão. Nobody Knows just where the frontier, as 

we ordinarily call it, begans or ends...Brazilians have had so much land at their 

command that they have neither needed it nor were able to use it. Brazilian 

territory has been more undeveloped because of slowness in adaptation of local 

production to needs of international commerce. The more rapid use of the 

country’s vast economic resources would have peopled in a corresponding way 

these great areas of the interior (HUNNICUTT, 1945; p.40).              

 

Nas análises de Hunnicutt, O Brasil, dono de uma imensidão de terras 

“vazias” das quais não se conheciam sequer seus limites, vivia a prostração 

social e econômica porque ainda não havia sido capaz de aproveitar as 

oportunidades da fronteira. Vislumbrava o autor que tal situação só mudaria 

quando a população se adensasse nas zonas pioneiras, a produção local se 

adaptasse à demanda externa e os recursos naturais fossem mais bem 

utilizados. Sugere então, que fossem instituídos programas governamentais de 

atrativos à população, baseados nos mesmos princípios de Turner, isto é, forte 
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investimento estatal em Agências Rurais, assentamento de colonos, 

privatização das terras e democratização dos espaços vazios. A teoria das 

fronteiras, que explicara o desenvolvimento americano, poderia ser testada no 

campo brasileiro, acreditava Hunnicutt. 

 

Um quarto autor que deve ser incluído nessa discussão é Leo Waibel. É 

dele um dos mais interessantes documentos que analisam a fronteira nos 

Cerrados em fins dos anos 50, sobretudo porque pela primeira vez os “espaços 

vazios” ganham novas dimensões de análise. Waibel (1958) começa por dizer 

que as faixas pioneiras em Goiás e Mato Grosso não se sobrepõem a terras 

selvagens, mas a terrenos ocupados há mais de 200 anos por antigos 

fazendeiros de gado, sendo esse justamente o ponto chave sobre o qual o 

aproveitamento das terras deveriam se tornar mais racionalizado: através do 

aperfeiçoamento do método empírico dos pecuaristas. O autor associa a 

heterogeneidade da vegetação do cerrado aos diferentes tipos de solo, 

organizando-os segundo classes tradicionalmente enumeradas pelos próprios 

pecuaristas: matas, cerrados e campos indicavam gradientes decrescentes de 

fertilidade pedológica, e vocações específicas. Waibel define então quais eram 

as formações vegetais – indicadores dos solos – que deveriam ser 

aproveitadas por tal ou qual tipo de cultura, pastagem ou carvão. Mas vai além: 

oferece uma tabela de preços do hectare de cada tipo vegetacional. 

 

A principal colaboração proveniente desse estudo é que no campo 

teórico identifica e ordena as oportunidades potenciais geradas pelos distintos 

atributos naturais e comerciais oferecidos pela fronteira no cerrado. No campo 

prático, o autor produz um verdadeiro mapeamento dessas oportunidades a 

serem aproveitadas pelos agricultores das décadas de 50 e 60. Diagnóstico 

semelhante faz a “Enciclopédia dos Municípios Brasileiros” do IBGE (1957), 

que classifica as matas no Domínio do Cerrado em 2 classes: mata de 1ª 

classe, justamente aquelas encontradas nas 4 Zonas Florestais, com solos 

ricos, e matas de 2ª classe, chamada de “Mato Seco”, em razão do 

diagnósticos dos fazendeiros apontarem-nas como indicativas de solos secos e 

menos rentáveis. Esses não se confundiam com os Cerradões ou cerrados, 
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que eram derrubados para aproveitamento para carvão e implantação de 

capins nativos.   

 

Nesse momento, juntam-se trabalhos dirigidos por Jerome Harrington e 

Bill Sorenson, da Fundação Rockfeller, de orientação manifestadamente 

turneriana. A escola americana calcada na formação de pesquisas 

agronômicas aplicadas tomava como imprescindível a formação de Agências 

Rurais nas regiões de fronteiras como condição para ocupação racional das 

terras exploradas extensivamente. Os experimentos reunidos por Harrington & 

Sorenson (1956), inicialmente efetuados em terras desgastadas pelo café no 

Estado de São Paulo, ganharam amostragens nos cerrado de Pirassununga, e 

revelavam ser possível atingir produtividades razoáveis em arroz, milho e soja.  

 

Porém, mais importante do que as próprias pesquisas, foram as 

recomendações direcionadas a Bernardo Sayão, engenheiro agrônomo-chefe 

da equipe de JK, na construção de Brasília. Mais do que demonstrar as 

possibilidades de produção agrícola, as potencialidades do Cerrado sugeriam 

fortes investimentos estatais para colonização dos espaços que seriam abertos 

pela instalação da nova capital. Os cerrados colocavam mais uma vez em 

xeque o desafio desenvolvimentista. Era preciso institucionalizar as fronteiras, 

e convencer agricultores das novas oportunidades (IBGE, 1957)  

 
Na ciência básica, trabalhos pioneiros de Rawitscher, Ferri e Rachid, da 

Universidade de São Paulo, nos anos 1940, refutaram empiricamente o caráter 

semi-desértico daquele ambiente, com experimentos de investigação de 

características morfofisiológicas das plantas, que surpreendentemente não 

sugeriam estresse hídrico. Os resultados apontavam para solos com boa 

capacidade de retenção de água. Estudos pedológicos que seguiram 

concluíram serem terras férteis e que nada as impediria de serem arroteadas 

para a agricultura, além da topografia favorável à mecanização nas formações 

tabulares das chapadas. Os sucessivos “Simpósios sobre o Cerrado”, a partir 

de 1963, foram marcados por forte presença de pesquisas agronômicas, 

chamando atenção para o alto teor de alumínio como única restrição razoável 
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à implantação de campos agrícolas, que poderia ser sanada por calagem 

simples (GOODLAND & FERRI, 1979). 
 

ESTUDO SOBRE POTENCIALIDADE DAS PASTAGENS NATIVAS 
DO CERRADO (IBGE, 1957) 

 

Figura 4.8. Estudos sobre as potencialidades das pastagens nativas do Cerrado. Fonte: IBGE 
(1957) 

 

Ainda assim, no início da década de 70, a publicação oficial 

“Aproveitamento atual e potencial dos cerrados”, do Ministério do Planejamento 

(BRASIL, 1973b), trazia, como movimento caudatário da marginalização das 

terras do Planalto Central a ideologia de que o “complexo morfológico do 

cerrado... parecia indicar solos pobres, pelo menos na filosofia sertaneja, 

expressa no dito comum árvore torta, terra torta” (BRASIL, 1973a;38, grifo 

original).  
 

  

A verdadeira reviravolta ocorre em meados de 1970. A fronteira agrícola 

nas matas estava saturada, e representava o esgotamento das possibilidades 

exploratórias enquanto os cerrados ofereciam dezenas de milhares de hectares 

potenciais ocupados pela vaqueirama dispersa, vistos como “espaço vazio” na 

ideologia de modernização do Governo Militar (MORAES, 2000). A partir de 

1975, entretanto, – ano referencial devido à fundação da Embrapa-Cerrados e 

da implantação do POLOCENTRO – desenvolve-se, finalmente, o sistema 
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agrário das Chapadas, num cenário em que se inaugurava no Brasil o que 

Romeiro (1998) denomina modelo euro-americano de modernização agrícola.  

 

Nas palavras do autor, trata-se da adoção do pacote tecnológico da 

Revolução Verde, que não se manifesta apenas na articulação da agricultura 

como consumidora da produção industrial – fertilizantes, maquinários, 

biotecnologia – mas antes corresponde à integração do sistema agrário aos 

novos padrões da ciência moderna. Mais do que isso, significa, também, um 

modelo balizado na racionalidade econômica de se concentrar a produção nos 

itens agrícolas mais rentáveis no mercado, apoiado sempre que possível, no 

ganho de escala. 

 

Com características portanto antagônicas à racionalidade tradicional que 

vicejava nas culturas florestais, e foi mesmo assumida pelos órgãos oficiais, o 

sistema agrário das Chapadas prospera como a “versão nacional” do modelo 

euro-americano. Para tanto, ofereciam uma vastidão de terras assentadas em 

formações tabulares, precipitação pluviométrica regular, alto coeficiente de 

luminosidade, solos lixiviados mas de fácil correção (GOODLAND & FERRI, 

1979).   

    

Coerente com a política econômica marcante do período da 

“Modernização Conservadora”, as diretrizes da Embrapa sofrem um 

redirecionamento apenas a partir do início da década de 80, quando a crise do 

petróleo encarece os fertilizantes químicos, apostando, agora, no 

melhoramento dos cultivares. Como esclarece Romeiro (1998;110): “ao invés 

de adaptar o meio às exigências de nutrição, água etc. de plantas altamente 

produtivas, tratava-se então de, ao contrário, adaptar as plantas às restrições 

do meio, tornando-as mais resistentes ao stress hídrico, à pobreza mineral do 

solo etc...investindo nas variedades de soja, milho, sorgo e arroz, sem no 

entanto dispensar a necessidade de uso dos maquinários importados - próprios 

à monocultura exportadora - diretrizes portanto que mantiveram-se fiéis aos 

estímulos governamentais. 
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A evolução da ciência aplicada, a partir dos conhecimentos básicos 

gerados no início dos anos 40, desdobra-se, então, num conjunto de centros 

nacionais especializados em cultivares que acompanham o desenvolvimento 

da ordenação político-econômica do Brasil, em que uma série de instituições 

de pesquisa internacionais se junta paulatinamente às domésticas na 

qualificação da ocupação das Chapadas, como um movimento estreitamente 

ligado à organização técnico-científica. Dentre os mais importantes centros de 

pesquisa que participaram e atualmente participam da agricultura nos cerrados. 

 

Moraes (2000) lista: o Centro Nacional de Pesquisas em Hortaliças 

/CNPH em Brasília-DF, Centro Nacional de Pesquisa em Arroz e Feijão /CNAF 

em Goiânia-GO, Centro Nacional de Pesquisas em Milho e Sorgo/CNPMS em 

Sete Lagoas-MG, Centro Nacional de Pesquisa em Soja/CNPS em Londrina-

PR com unidade também em Balsas-MA, e o Centro de Pesquisa Agropecuária 

do Meio Norte/ PAMN em Teresina-PI. A cooperação internacional provém do 

International Center of Tropical Agriculture (CIAT), International Maize and 

Wheat Improvement Center (CIMMYT), International Rice Research Institute 

(IRRI) e o Japan International Cooperation Agency (JICA), além das pesquisas 

de corporações como a Bünge, Cargill, Novartis e Monsanto.        

 

Entretanto, o desenvolvimento dos belts de commodities só pode ser 

compreendido num recorte analítico mais abrangente, onde a figura do Estado 

– cada vez mais apoiado no discurso científico - atue como o principal vetor de 

transferência do conhecimento técnico aos campos de cultivo. Mais do que 

isso, torna-se o grande provedor do sistema agrário, através de políticas 

públicas baseadas em programas dirigidos, sobretudo, por financiamento 

agrícola, isenção fiscal sobre a terra, escolha de agentes colonizadores – os 

grandes proprietários - e desenvolvimento de corredores de exportação, 

viabilizados pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento de 1975 (BRASIL, 

1975). 

 

Embora o enfoque principal nesse período houvesse sido dado à região 

norte, quando, em 1966, entrara em vigor a lei n0 5.173 dispondo o Plano de 
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Valorização da Amazônia, seguido pela lei n0 5.174 de incentivos fiscais 

específicos para a região, e por fim a lei n0 5.227 regulamentando a exploração 

da borracha, na tentativa de consolidar a política de ocupação e 

desenvolvimento nacional (PRESIDÊNCIA, 2009a; 2009b, 2009c), o Centro-

Oeste, representado à época pelos Estados do Mato Grosso (MT e MS), Goiás 

(GO, TO), Rondônia e Distrito Federal (SUDECO, 1979) acabam assumindo o 

papel de verdadeira fronteira agrícola, interpretada como o espaço que oferecia 

condições potenciais à expansão de atividades relacionadas à agropecuária 

moderna. 

  

Dessa maneira, a efetiva inserção dos cerrados na Política Agrícola figura 

quase como que por um consolo ao fracasso da tentativa de modernização da 

Amazônia, ainda muito distante, selvagem e inacessível. Exames detalhados 

dos problemas das tentativas de colonização oficial da fronteira agrícola estão 

reunidos em Dias e Castro (1986). A presença da Capital Federal, sua maior 

proximidade dos centros dinâmicos, a vegetação naturalmente menos densa 

que a floresta, a topografia privilegiada por grandes platôs, a hidrologia 

favorável, a rede de estradas de rodagem e ferroviárias e o significativo 

montante de fazendas de gado instaladas ao longo de 4 séculos e meio, 

convivendo com vastas áreas descampadas e baixa densidade demográfica, 

faziam dos cerrados o novo alvo para a execução dos planos de integração 

(MELO, FAVARETO & BITTENCOURT, 1998). 

 

O aspecto “agricolamente pobre e ambientalmente árido” já havia sido 

refutado pela ciência (MORAES, 2000), e a publicação do “III Simpósio sobre o 

Cerrado” em 1971 corroboraria a aptidão agrícola de seus solos (FERRI, 1971). 

E dentre todas as ações promovidas pelo II PND as mais importantes para o 

estudo do sistema agrário da Chapada são sem dúvida a implantação do 

POLOCENTRO-Programa de Desenvolvimento do Cerrado, em 1975, e do 

PRODECER-Programa Nipo-Brasileiro de Desenvolvimento Agrícola da Região 

dos Cerrados, em 1976, sustentados por programas pilotos desenvolvidos em 

Minas Gerais - o PCI/ Programa de Crédito Integrado e Incorporação dos 
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Cerrados de 1972, e o PADAP/Programa de Assentamento Dirigido do Alto 

Paranaíba de 1973 (PEIXINHO, 1998).  

 

Nesse momento, surge a publicação de “Região do Cerrado: uma 

caracterização do espaço rural” (IBGE, 1979) em que a institucionalização 

desse vasto território é conduzida, primeiramente, pela preocupação em torná-lo 

hegemônico, sobrepondo aos critérios biogeográficos, delimitações 

administrativas para garantir o controle científico de seus domínios. Nesses 

termos, faz um mapeamento das áreas propícias ao desenvolvimento da 

agricultura, sobre espaços “vazios” de uma pecuária indolente e improdutiva. 

 

Dessa perspectiva, O POLOCENTRO objetivava: (1) produzir alimentos 

e matérias-primas voltadas à exportação: para elevar a participação do setor 

agrícola no PIB Regional do Centro-Oeste, passando de 37% para 40%; (2) 

servir de área alternativa para a descentralização industrial do país através da 

abertura de fronteiras agrícolas: para aumentar a participação do setor 

industrial no PIB Regional de 6% para 10%, sobretudo, estimulando a 

agroindústria; e (3) absorver e reorientar as correntes espaciais de mão-de-

obra: para gerar empregos temporários e efetivos (BRASIL, 1975). 

  

Não teve, entretanto, a repercussão esperada. Inicialmente projetado 

para desenvolver pólos agrícola-pecuários em 12 regiões próximas a reservas 

de calcário, o que facilitaria a correção pedológica dos cerrados para agricultura 

intensiva, houve, ao invés disso, uma forte tendência à transferência total dos 

recursos para a formação de pastos (PEIXINHO, 1998). Ademais, o 

POLOCENTRO sustentou políticas de privilégio aos grandes proprietários, 

baseado na ideologia de que seriam os únicos capazes de viabilizar a compra 

de maquinários e de insumos industriais, bem como seriam eles os maiores 

depositários de capital – mobilizado ou imobilizado nas próprias fazendas – e 

que, portanto, poderiam cumprir com os compromissos dos financiamentos 

adquiridos. Mas os grandes proprietários eram pecuaristas (OLIVEIRA, 2001). 

Dos créditos distribuídos pelo POLOCENTRO, no período de 1975 a 1982, 81% 
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dos beneficiários operavam fazendas maiores do que 200 ha, absorvendo 88% 

do volume total dos créditos. As fazendas com mais de 1000 ha, representando 

40% dos projetos, beneficiaram-se com 60% dos créditos totais concedidos 

(WWF, 1995).  

 

Paralelamente ao POLOCENTRO, o PRODECER - Programa Nipo-

Brasileiro de Desenvolvimento Agrícola da Região dos Cerrados, instituído com 

apoio governamental em 1976, e operante até hoje, baseou-se quase que 

exclusivamente na promoção do plantio de arroz, soja, sorgo, milho, trigo e café, 

sem qualquer referência à pecuária. Yoshii, Camargo e Oriolo (2000) atribuem o 

sucesso do PRODECER por ter justamente atacado os pontos fundamentais 

negligenciados pelo POLOCENTRO: (a) crédito supervisionado, obrigando os 

produtores a demonstrarem constantemente sua aplicação, (b) ênfase na 

assistência técnica e extensão rural, (c) alta tecnologia suplementada pelo apoio 

japonês e (d) direcionamento a migrantes de tradição arraigada à agricultura 

com forte perfil empresarial. 

 

O Prodecer acabou reverberando-se para além dos objetivos do 

programa institucional, tornando-se facilitador da formação da chamada “Frente 

de Colonização Espontânea” (MULLER, 1992) atraída pelas externalidades 

positivas nas zonas de influência do referido programa, sendo encabeçadas por 

empresas ou fazendeiros provenientes, sobretudo, da região sul do país. 

Peixinho (1998) sugere que a marcante presença dos sulistas pode ser 

interpretada como a atuação de um conjunto de fatores em que se destacariam: 

(a) a crise fundiária vivida no Rio Grande do Sul nas décadas de 40 e 50, que 

ao mesmo tempo concentrava terras nas campanhas de gado e dividia em 

pequenos sítios agrícolas antigas fazendas familiares dedicadas ao plantio de 

alimentos, acarretando deslocamento dos gaúchos para o oeste do Paraná e 

daí para o Brasil Central na procura de novas terras; (b) a experiência no plantio 

de grãos; (c) o baixo preço das terras no cerrado, que chegavam, muitas vezes, 

a um décimo do preço no sul; (d) a familiaridade dos sulistas com sistemas de 

crédito e com mecanização agrícola e uso de insumos e (e) o espírito 

cooperativista. 
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 Por isso, um grupo significativo – não se tem na literatura o contingente 

exato – dos grandes proprietários que colonizaram as Chapadas eram 

originalmente pequenos agricultores, mas que, no Cerrado, já iniciavam suas 

culturas em fazendas superiores a 200 ha, trazendo seus próprios tratoristas e 

maquinário, fato que se repetiu no alvorecer da década de 90, quando novos 

migrantes engrossavam as frentes de agricultura comercial que se despontava 

no leste do Mato Grosso e oeste da Bahia (FIGUEIREDO, 2002). Políticas 

Públicas de incentivos fiscais e desoneração tributária foram acompanhadas 

pelas crescentes pesquisas aplicadas desenvolvidas pela Embrapa e Instituto 

Agronômico de Campinas, dando o suporte tecnológico para a implementação 

da Revolução Verde nos Cerrados, marcando o “domínio liberal” da agricultura 

brasileira (DELGADO, 2001).  

 

Essa revolução, que transferiu a agricultura restrita às matas para a 

vastidão dos cerrados, pode ser claramente diagnosticada nos sucessivos 

censos agropecuários, com aumento exponencial na participação dos estados 

de Goiás (considerando Tocantins) e Mato Grosso (MT e MS) na produção de 

gêneros alimentícios e oleaginosas. 

 

PARTICIPAÇÃO DO CENTRO-OESTE (E TOCANTINS) NA 
PRODUÇÃO NACIONAL DE ALIMENTOS, E OLEAGINOSAS E 

ENERGÉTICAS (%) 
 

1920 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1996 2007
arroz 5,15 5,73 11,13 15 24,16 27,06 33,23 22,54 11,85 13,83
milho 3,08 3,68 4,69 4,73 6,02 9,17 9,96 11,63 23,04 26,25
trigo 0,03 0,07 0,04 0,07 0,09 0,38 3,2 6,25 3,52 2,51
feijão 1,84 2,73 4,29 7,23 8 6,72 6,82 6,96 4,63 12,45
mandioca 1,43 2,57 1,01 1,24 2,39 1,67 1,77 2,73 4,76 7,01
algodão 0,3 1,43 4,67 6,66 9,08 8,72 9,01 9,21 33,11 65,45
cana 1,8 1,2 1,11 3,36 0,44 0,53 0,9 3,56 7,45 9,73
mamona 2,34 0,92 0,29 0,21 0 1,1 2,7 0,77 0,38 2,59
soja 0 0 0,03 0 1,3 2,87 11,78 27,95 38,26 46,55
amendoim 0 4 1,77 4,71 9,61 8,46 8,17 1,73 1,05 5,38 
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Figura 4.9 Participação do centro-oeste na produção nacional de alimentos, e oleaginosas e 
energéticas. Fonte IBGE (1975,1979,1984,1985,1996) Sidra (2009) 

 

A partir da década de 90, a economia liberalizada caracterizou-se pela 

forte entrada de multinacionais, inclusive da indústria de maquinários, 

convergindo com a decadência da política de Garantia de Preços Mínimos - 

baseada em AGF’s e EGF’s - acompanhada pela acentuada saída do crédito 

estatal, ao reduzir sua oferta e elevando a taxa de juro do sistema oficial, 

incentivando as formas privadas, integrando-as à comercialização no mercado 

financeiro via aquisição de certificados de depósitos de mercadoria (DELGADO, 

2001). 
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Outros incentivos foram a criação da Cédula do Produto Rural, o FINAME 

Agrícola, a eliminação do imposto em operações financeiras incidentes sobre a 

captação de recursos externos destinados ao setor, além dos benefícios 

gerados pelos financiamentos externos para a aquisição de insumos que 

operavam à margem do sistema oficial, facilitados pelas altas taxas de juros 

domésticas e pequeno risco cambial (HELFAND & REZENDE, 2001). Marques 

e Mello (1999), nesse âmbito destacam a CMFG, Certificado de Mercadorias 

com entrega futura garantida, venda antecipada como a “soja verde”, ou mesmo 

operações sem transação monetária, como o “escambo”, baseado na troca de 

insumos por produtos.  

 

Mas a população local não foi engajada no novo sistema social produtivo, 

senão como trabalhadores volantes contratados para “limpeza dos terrenos a 

serem arroteados”. Vaqueiros perderam seus postos de trabalho e tratoristas 

desqualificados foram substituídos por migrantes que sabiam operar máquinas 

cada vez mais sofisticadas. Resumidamente, pode-se entender a evolução das 

relações de trabalho nas chapadas, conforme descreveu Feltran-Barbieri (2004): 

a constante abertura de “terras brutas de cerrado” durante a década de 1980 

empregava, em caráter temporário, em média 1 trabalhador/10ha, que deveria 

assumir os serviços de coleta dos troncos queimados e a “destocagem”, que é a 

retirada das raízes nativas expostas pelo fogo e maquinário.  

 

Esses trabalhadores freqüentemente não recebiam soldo monetário, mas 

o direito de revender os tocos carbonizados para a indústria de carvão (por isso 

chamados de carvoeiros). Junto aos temporários estavam os trabalhadores 

fixos, mormente provenientes do Sul, responsáveis pelas etapas de preparo, 

plantio e colheita, dividas em 8 tarefas subseqüentes: (1) desmatamento 

mecanizado e queima – a coleta dos troncos era feita por carvoeiros, (2) 

exposição das raízes com arado e subsolador, (3) 2ª “mão de arado” nos 

terrenos já destocados; (c) uso da grade niveladora; (d) distribuição de calagem 

e adubação; (e) sementeira; (f) aplicação de herbicida; (g) aplicação de 

dessecador ,e; (h) colheita. Nos casos em que não houvesse cerrado bruto, 
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poupavam-se apenas as etapa (a) e (b), repetindo o procedimento a cada ano 

de plantio. 

 

A partir da década de 90, a saturação das chapadas na fronteira reduziu 

as possibilidades de incorporar novas terras, eliminando o trabalho temporário 

de limpeza. Além disso, o maquinário altamente rentável substituiu os pequenos 

tratores de 50 H.P. por máquinas superiores a 150 H.P., com contratação de 

mão-de-obra ainda mais qualificada, os “piloteiros” – muitos dos quais 

engenheiros agrônomos. O uso de herbicidas potentes ainda queimou etapas 

no processo produtivo, reduzindo drasticamente as tarefas. Considerando o 

plantio direto, as etapas necessárias hoje são: (a) grande niveladora, (b) 

aplicação de herbicida, (c) aplicação de calagem e adubação, (d) sementeira, 

(e) herbicida/dessecador e (f) colheita. Esse processo reduziu a demanda por 

trabalhadores fixos, uma vez que poucos homens, em média 1/150 ha são 

suficientes para manter o funcionamento da fazenda (FELTRAN-BARBIERI, 

2004). 

Essa evolução no emprego de tratores pode ser diagnosticada pelos 

sucessivos censos, com aumento progressivo na participação do Centro-Oeste 

no total nacional, com crescimento ainda mais significativo entre tratores de 

maior potência, empregados em propriedades agrícolas maiores de 500 ha. 

 

EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO (%)  DE TRATORES DO CENTRO 
OESTE E TOCANTINS NO TOTAL BRASILEIRO, SEGUNDO O ANO 

E CLASSES DE POTÊNCIA (HP) 

 

 
Total 

 
< 10 HP 

 
10<p<50 HP 

 
50<p<100 HP 

 
> 100 HP 

 
1970 6,23 5,01 5,69 6,85 14,34 
1975 8,98 4,8 7,02 9,01 21,56 
1980 11,63 5,21 7,99 10,81 29,3 
1985 13,59 8,3 7,92 12,89 28,65 
1996 15,26 8,19 9,8 13,76 31,12 
2006 16,42 Nd Nd Nd Nd 

 
Tabela 4.2 Evolução da participação (%) de tratores do Centro Oeste e Tocantins no total 
brasileiro, segundo o ano e classes de potência (HP). Fontes: IBGE 
(1975,1979,1984,1985,1996, 2007). 
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O uso intensivo da terra teve forte impacto no ecossistema cultivado. A 

subversão do antigo sistema agrário da pecuária extensiva e da agricultura 

atrelada nas matas, desde 1980 e mais intensivamente a partir da década de 

1990, provocou as chamadas “perfurações na paisagem” (FORMAN & 

WILSON, 1995), dadas pela formação de bolsões – belts – de agricultura 

intensiva do complexo grãos-algodão, restritas à topografia tabular da chapada, 

com manchas de solos argilosos, em meio à matriz pecuária. 

  

O sistema social produtivo do complexo soja modelou um ecossistema 

cultivado homogêneo do ponto de vista do mosaico formado pelas “feições” da 

paisagem original, conduzindo ao predomínio absoluto de lavouras 

temporárias, mormente soja, milho e algodão, subvertendo não apenas as 

pastagens nativas e plantadas, mas também os cerrados e capões de mata 

tolerados pela pecuária extensiva (FELTRAN-BARBIERI, 2008a).  

 
QUADRO RESUMO DOS SISTEMAS AGRÍCOLAS  

NO DOMÍNIO DO CERRADO 
 

ATRIBUTO SISTEMA FLORESTAL SISTEMA CHAPADA 
 

Base geomorfológica 
 

Vertentes e Interflúvios  
ondulados ou levemente 
ondulados 

 
Formações tabulares 

 
Vegetação predominante 

 
Floresta mesofítica dos 
capões de Biomas Refúgios 

 
Bioma Cerrado: campo limpo, 
campo sujo, campo cerrado, 
cerrado s.s. e cerradão 

 
Fertilidade natural do solo 

 
Alto teor de matéria orgânica 

 
Moderado teor de matéria 
orgânica 

 
Histórico de ocupação 

 
A partir do século XVIII 

 
Meados de 1960 

 
Produtos 

 
Gêneros básicos 

 
Grãos e algodão 

 
Regime de produção 

 
Policultura 

 
Monocultura 

 
Mercado de destino 

 
Interno 

 
Externo 

 
Nível de mecanização 

 
Baixo a Moderado 

 
Alto 

 
Tabela 4.3 Quadro resumo dos sistemas agrícolas no domínio do cerrado. Fonte: FELTRAN-
BARBIERI (2004) 
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 Carvalho et al. (2009) verificaram que as paisagens dominadas por 

pastagens no cerrado apresentam mais e maiores fragmentos de vegetação 

nativa. Feltran-Barbieri (2008a) demonstrou que as diferenças, no que diz 

respeito à tolerância de cerrados e matas, não é apenas explicada pela 

intensidade de uso do solo ou imobilização de capital. Há motivações 

profundamente arraigadas ao manejo tradicional da pecuária, inexistentes nas 

lavouras de commodities. 
 

MOTIVAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE CERRADO 
 

ATRIBUTO SISTEMA DA PECUÁRIA 
EXTENSIVA 

SISTEMA DA 
AGRICULTURA DE 

COMMODITIES 
 
 
Aplicação de Capital 

 
Capital imobilizado em 
reservas de cerrado para 
ampliação progressiva de 
piquetes 
 

 
Não há capital imobilizado 
em reserva de solo. 

 
Cerrados constituem-se 
reservas de pastagens 
nativas resistentes a seca, 
servindo em rotações de 
piquetes 
 

 
Não tem essa utilidade 
adicional 

Constituem-se reservas de 
madeira para formação de 
cercas 

Não tem essa utilidade, uma 
vez que as fazendas não são 
cercadas 
 

Abrigam o rebanho em 
eventos climáticos como 
extremos de calor e frio 
 

Não tem essa utilidade 
adicional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilidades adicionais dos 
fragmentos  

São úteis por abrigam fauna 
silvestre controladora de 
pragas, como seriemas e 
emas, que comem 
exoparasitas, como o 
carrapato 
 

Não tem essa utilidade 
adicional 

 
 
Prejudicam a manutenção de 
pastagens plantadas ao 
favorecerem invasão de 
invernadas por espécies 
botânicas nativas.  

 
São prejudiciais por servirem 
de refúgio para fauna 
silvestre que destrói as 
lavouras, como catetos, 
queixadas e capivaras. 
 

 
 
 
 
Problemas associados à 
presença de fragmentos 

 Dificultam o manejo das 
máquinas, exigindo 
manobras adicionais 

 
Tabela 4.4 comparação das motivações para manutenção das feições Cerrados e Matas na 
atividade agropecuária no Domínio do Cerrado. Fonte: Feltran-Barbieri (2004).  
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 Apesar das motivações dos pecuaristas serem balizadas em crenças 

tradicionais, sem qualquer embasamento científico que as justifiquem, são elas 

responsáveis pela freqüência e abundância relativas de remanescentes muito 

superiores àquelas encontradas nos belts do sistema da agricultura de 

commodities. Os fragmentos eventualmente existentes nos campos lavrados 

são explicados pelo relevo acidentado, ou solos encharcados que dificultam a 

mecanização. A obrigatoriedade na manutenção de Reservas Legais e Áreas 

de Preservação Permanente, estipulada pelo Código Florestal (4.771/65), não 

é significativa para presença de fragmentos em nenhum dos dois sistemas 

agrários comparados (FELTRAN-BARBIERI, 2008b).  

 
  

COMPARAÇÃO DAS PAISAGENS DO COMPLEXO-SOJA E 
PECUÁRIA EXTENSIVA NO DOMÍNIO DO CERRADO (2009) 

 

                         
 
Figura 4.10 Comparação das Paisagens do complexo-soja e da pecuária extensiva no Domínio 
do Cerrado. Fotografias tiradas em áreas de estudo, feitas pelo autor em março de 2009 
 

TRANSECTO DE IMAGEM DE SATÉLITE DEMONSTRANDO 
MAIOR TOLERÂNICA A FRAGMENTOS DE CERRADO 

  NA PECUÁRIA NO ANO DE 2008 
 

 
Figura 4.11 Transecto de Imagem de Satélite demonstrando maior tolerância a fragmentos de 
cerrado na pecuária. Imagem de satélite da região de estudo, de agosto de 2008. Elaborado 
pelo autor.  
 

pecuária pecuária Agricultura 
complexo soja 

Fragmentos de cerrado 
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 Sendo a cana-de-açúcar um sistema agrário intensivo, a exemplo do 

complexo soja-algodão, que tipo de modelagem da paisagem se poderia 

esperar? A julgar pelo estado de São Paulo, um sistema muito semelhante à 

qualquer outra cultura, com forte competição por solos férteis e subversão dos 

fragmentos de vegetação nativa. Se, entretanto, prevalecer a substituição de 

pastagens, como defende o setor, a expansão será praticamente inerte. O 

capítulo a seguir pretende explorar o tema. 
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5. ETANOL NO CERRADO: escolha objetiva e conseqüências 
no mosaico rural 
 
 
5.1 Teste das Hipóteses H1 e H2  
 
  

H1 Na região de estudo, o mosaico da paisagem antes da 

implementação canavieira era predominantemente composto por 

pastagens, tendo a expansão ocorrido preferencialmente sobre essa classe 

de uso do solo.  
  

  

H2 Ainda que no mosaico regional houvesse o predomínio de outras 

classes de uso e cobertura – ex. agricultura, cerrado, campos, – a 

expansão canavieira ocorreu particularmente sobre pastagens. 
 
 

Se a verificação das segundas proposições de cada uma das hipóteses 

só pode ser obtida pelo método proposto, isto é, confecção de mapas-base e 

posterior identificação georreferenciada das áreas de cana identificadas por 

fotografias aéreas de precisão, as primeiras proposições poderiam, em 

princípio, serem testadas através de dados secundários como os oferecidos 

pelos censos agropecuários do IBGE. Bastaria, nesse caso, simples consulta 

municipal de uso das terras para se verificar a predominância de pastagens, ou 

agricultura, cerrados e campos, antes da expansão canavieira.  

 

Mas há pelos menos dois motivos para não fazê-lo. O primeiro, e mais 

óbvio deles, é que os censos agropecuários, por não serem compostos de 

séries históricas anuais, são insensíveis à dinâmica de substituições das 

feições em curto prazo, e o mais recente censo que permitiria a consulta 

municipal é o de 1996, uma vez que o censo de 2006, até a presente data, está 
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apenas parcialmente publicado, só disponível para consolidados estaduais. A 

possibilidade de usá-lo, ainda que em tempo hábil, incorreria em defasagem de 

ao menos 1 ano e meio, uma vez que a expansão da cana nos municípios 

estudados só ocorreu a partir de meados de 2007, embora a prospecção e 

negociação das áreas tenha se iniciado em 2006.   

 

Mas existe uma restrição técnica muito mais importante, para além da 

padronização dos dados ex ante e ex post expansão. Desde 1950 o sistema de 

classificação do IBGE confunde o atributo “uso” com atributo “cobertura”, o que, 

para pesquisas na Região dos Cerrados, é especialmente problemático. Para o 

IBGE, as classes descritas desde de 1950, e ainda hoje, como se segue: 

 
CLASSES DE OCUPAÇÃO DEFINIDAS PELO IBGE 

 
CLASSE DESCRIÇÃO 
 
Lavouras permanentes 

 
Área plantada ou em preparo para plantio de culturas de 
longa duração  

 
Lavouras temporárias 

 
Área plantada ou em preparo para plantio de culturas de 
longa duração 

 
Pastagens nativas 

 
áreas destinadas ao pastoreio do gado, sem terem 
sido formadas mediante plantio, ainda que  
tenham recebido algum trato 

 
 
Pastagens plantadas 

 
 
Áreas destinadas ao pastoreio do gado e formadas 
mediante plantio 

 
Matas e florestas nativas 

 
Áreas de matas e florestas naturais utilizadas para 
extração de produtos ou conservadas em reservas 

 
Matas e florestas plantadas 

 
Áreas plantadas ou em preparo para plantio de essências 
florestais 

 
Terras produtivas não utilizadas 

 
Constituídas pelas áreas que se prestavam à formação de 
culturas, pastos ou matas e não estavam sendo utilizadas 
para tais finalidades 

 
Terras inaproveitáveis 

 
Áreas imprestáveis para formação de culturas, pastos e 
matas 

 
Tabela 5.1 Classes de ocupação definidas pelo IBGE. Fontes IBGE (1956;1996). 
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Essa classificação poderia ser útil para regiões de predomínio de biomas 

florestais como na Amazônia e Mata Atlântica, onde as pastagens naturais são 

relictuais, e a implantação de pastagens plantadas só pode ter sido oriunda de 

desmatamentos, ou substituição de lavouras que por sua vez avançaram, em 

qualquer tempo, sobre as florestas. Mas não serve para o Cerrado. Já foi dito 

que o Bioma Cerrado é um complexo fitofisionômico composto por um 

gradiente de vegetação que varia desde campos limpos até formações 

florestais, os cerradões, predominados por cerrado s.s., que não é uma 

formação totalmente aberta, mas também não se confunde com matas ou 

florestas, por ter um estrato herbáceo relativamente denso. Nesse caso, em 

que classificação do IBGE estariam os cerrados s.s.? Não é possível saber.  E 

aí começam os problemas. 

 

Nessa classificação, a classe “Matas e Florestas Nativas” é inerente ao 

atributo “cobertura vegetal”, estando ela protegida ou não em reservas, que 

deduzem um ambiente de resguardo de biodiversidade, ainda que exploradas 

não intensivamente, contrapostas às Florestas Plantadas, que é uma classe 

caracterizada pelo atributo de “uso”, composta por espécies deliberadamente 

dispostas em monocultivos para extração madeireira, como Pinus e eucalipto. 

A coleta de madeira homogênea é interpretada como colheita. Já a exploração 

extensiva das florestas nativas é corte seletivo, com baixo impacto ambiental, 

ou, quando intensiva, desmatamentos.  

 

Tal distinção não ocorre entre as duas classes de pastagens. Apesar de 

pastagens naturais do Bioma Cerrado, conhecidos como campos limpos, 

campos sujos e campos cerrados resguardarem mais de 3000 espécies 

nativas, das quais 70% endêmicas, estando entre as savanas de maior 

biodiversidade do planeta (MYERS et al, 2000) – com índices de biodiversidade 

próximos, inclusive, aos da floresta amazônica - enquadram-se no sistema do 

IBGE como atributo “uso”, e não “cobertura”, como deveriam ser se seguissem 

a própria metodologia aplicada às formações florestais. Diferenciada das 

Pastagens Plantadas - monocultivos de braquiária, por exemplo - somente em 

termos de não terem sido deliberadamente plantadas, as pastagens nativas 

são taxadas a priori por uma “vocação” pecuária em detrimento de sua riqueza 
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florística, usada extensivamente em termos agronômicos, mas intensivamente 

na medida em que sua capacidade suporte é naturalmente inferior, 0,5 

cabeças/ha contra 2 cabeças/ha das africanas plantadas, conforme o próprio 

IBGE. Esperar-se-ia, no mínimo, que essa classe fosse denominada “campos 

nativos”, cuja conversão tecnicamente é devastação, mas retoricamente 

rebaixada simplesmente à “degradada”.  

 

Pior: pode-se deduzir que, para o IBGE, pastagens nativas são 

perfeitamente interpretáveis como áreas de cerrado s.s. onde as estruturas 

lenhosas foram colocadas abaixo, aproveitando-se somente o estrato herbáceo 

nativo, enquadrando-se, a rigor, na descrição que as admite como áreas 

destinadas ao pastoreio do gado, sem terem sido formadas mediante plantio, 

ainda que tenham recebido algum trato. É sabido, na literatura científica, que 

historicamente, e ainda hoje, o “trato” na formação ou reforma de pastos é 

justamente a derrubada de cerrados arbustivos-arbóreos, com fogo ateado 

para estimular a rebrota das gramíneas naturais (IBGE, 1957, MISTRY, 1998).     

  
Essa confusão é, inclusive, um dos principais elementos que 

justificaram, historicamente, a ideologia de abertura de fronteiras agrícolas 

sobre a vastidão “inculta” dos Cerrados, lugar predominado por pastagens que 

arrastaram por séculos uma indolente pecuária improdutiva, já descrita em 

itens anteriores, e não parece ser diferente nos dias de hoje, entre o setor 

canavieiro e de boa parte dos pesquisadores que adotam os dados do IBGE 

para sugestionarem a existência abundante de “pastagens degradadas” como 

motivadoras da expansão. 

 

 Mas a despeito dessa confusão oficializada, as informações dispostas 

logo abaixo revelam, utilizando-se os mapas-base produzidos, que a 

abundância de “pastagens” é importante no discurso mas não se verifica, 

empiricamente, como motivador prático na conversão para cana. Dos quatro 

municípios analisados, apenas em 1 deles – Mineiros, GO - havia 

predominância de pastagens antes da expansão canavieira (Mapas e Tabelas 

completas, por município, disponíveis em anexo). No consolidado dos 4 
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municípios, dado mais relevante, uma vez que a área agrícola de suprimento 

de cada usina não necessariamente se limita ao município sede, a área total 

coberta por pastagens é apenas 11% maior que a área total de agricultura, 

podendo-se afirmar definitivamente que não havia tal predominância.  
 

USO E COBERTURA DO SOLO DOS MUNICÍPIOS E DO 
CONSOLIDADO ANTES DA EXPANSÃO DA CANA (2007) 

 
 

 
 

 
CLASSE 

Chapadão 
do Céu 

Mineiros Portelândia Alto 
Taquari 

Consolidado 

 
pasto (%) 
 

 
12,58 

 
37,85 

 
19,78 

 
19,06 

 
30,92 

Agricultura (%) 
 

63,58 13,89 44,20 55,9 27,83 
Cerrado (%) 
 

10,40 21,21 14,93 11,96 18,17 

Campos (%) 
 

7,03 10,19 10,37 8,30 9,25 

mata (%) 
 

5,71 16,07 10,21 4,15 13,24 

Outros usos (%) 
 

0,70 0,80 0,51 0,67 0,59 

total (ha) =100% 
 

218.626 906.985 55.189 139.746 1.325.460 

Tabela 5.2 Uso e cobertura do solo dos municípios e do consolidado antes da expansão 
canavieira (2007). Tabelas completas em anexo. Fonte: autor 
  

O método de fotografias aéreas para identificação precisa dos canaviais 

plantados a partir de meados de 2007, sobre os mapas-base, revelou também 

que as áreas de expansão de 2007/2009 no mosaico original não ocorreram 

preferencialmente sobre pastagens. Houve, sim, um predomínio de parcelas de 

pastagem convertidas, mas que não se refletem na área total, uma vez que as 

glebas contendo pastos tinham área média de 275 hectares, enquanto as de 

agricultura convertidas apresentaram média de 956 hectares.  

 
PARCELAS DE PASTAGEM E AGRICULTURA CONVERTIDAS 

PARA CANA-DE-AÇÚCAR 
 
MUNICÍPIO No de parcelas de pastagem 

substituídas 
No de parcelas de 

agricultura substituídas 
 
Chapadão do Céu – GO 

 
11 

 
22 

 
Mineiros – GO 

 
50 

 
8 

 
Portelândia – GO 

 
3 

 
2 
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Alto Taquari – MT 

 
10 

 
9 

 
Consolidado 

 
74 

 
41 

 
Tabela 5.3 Parcelas de pastagem e agricultura convertidas para cana de açúcar. Elaborado 
pelo autor. 

 

O que as fotografias aéreas revelaram é que, apesar do número superior 

de glebas pecuárias (propriedades ou lotes de propriedades), dos 62.420 

hectares substituídos por cana-de-açúcar entre meados de 2007 e março de 

2009, que representam 100% da área efetivamente convertida – ou 43% da 

área total que deve ser atingida até meados de 2010, ano inaugural de 

operação das usinas - 39.218 ha ocorreram sobre lavouras do complexo soja-

algodão, e 20.361 ha sobre pastagens (ver tabela 5.3, ou tabelas completas 

em anexo). Esse número consolidado já seria suficiente para refutar as 

hipóteses de preferência às pastagens, uma vez que, ao contrário, a conversão 

de lavouras foi quase o dobro das conversões de pastos. 
 
 

CLASSES DE USO E COBERTURA DO SOLO SUBSTITUÍDAS POR 
CANA-DE-AÇÚCAR (2007/2009) 

 
 
 

 
CLASSE 

Chapadão 
do Céu 

Mineiros Portelândia Alto 
Taquari 

Consolidado 

 
pasto (%) 
 

 
8,78 

 
58,87 

 
14,30 

 
16,85 

 
32,62 

Agricultura (%) 
 

88,22 37,85 80,21 78,67 62,83 
Cerrado (%) 
 

1,31 4,43 4,39 2,16 2,93 

Campos (%) 
 

0,95 1,28 1,07 2,12 1,06 

mata (%) 
 

0,03 0,47 0,15 0,21 0,57 

Outros usos (%) 
 

0 0 0 0 0 

total (ha) =100% 
 

20.149 27.316 1.323 13.632 62.420 

Tabela 5.4 Classes de uso e cobertura do solo substituídas por cana de açúcar (2007/2009). 
Elaborado pelo autor  
  

Mas a análise de conversões relativas é ainda mais conclusiva. Se forem 

tomadas as áreas existentes de agricultura, cerrado, campos e matas relativas 

às áreas de pastagem antes da expansão canavieira, e as taxas de conversão 
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de cada uma daquelas feições em relação às pastagens convertidas, chega-se 

a índices que mais claramente refutam a preferência, antes e depois das 

conversões, mesmo no único município  - Mineiros, GO - onde a conversão 

absoluta de pastos foi superior. 
 

DISPONIBILIDADE E CONVERSÃO DAS DIFERENTES FEIÇÕES 
RELATIVAS A PASTAGENS DISPONÍVEIS E CONVERTIDAS 

 

CHAPADÃO DO CÉU – GO 
 

 
Agricultura 

 
cerrado 

 
Campos 

 
mata 

 
uso, cobertura e ocupação (2007) 
ha classe disponível / ha de pasto
disponível (antes da expansão) 

 
5,05 

 
0,82 

 
0,56 

 
0,45 

 
substituição por cana (2007/9) 
ha classe substituída / ha pasto 
substituído 

 
10,12 

 
0,15 

 
0,04 

 
0,10 

 
 
MINEIROS – GO  

Agricultura 
 

cerrado 
 

Campos 
 

mata 

 
uso, cobertura e ocupação (2007) 
ha classe disponível / ha de pasto
disponível (antes da expansão)  

 
0,37 

 
0,56 

 
0,43 

 
0,27 

 
substituição por cana (2007/9) 
ha classe substituída / ha pasto 
substituído 

 
0,59 

 
0,01 

 
0,02 

 
0,01 

 
 
PORTELÂNDIA – GO 

 
 
 

Agricultura 

 
 
 

cerrado 

 
 
 

Campos 

 
 
 

mata 
 
uso, cobertura e ocupação (2007) 
ha classe disponível / ha de pasto
disponível (antes da expansão) 

 
2,23 

 
0,75 

 
0,52 

 
0,48 

 
substituição por cana (2007/9) 
ha classe substituída / ha pasto 
substituído  

 
5,59 

 
1,55 

 
0,08 

 
0,01 

 
 
ALTO TAQUARI – MT  

Agricultura 
 

cerrado 
 

Campos 
 

mata 

 
uso, cobertura e ocupação (2007) 
ha classe disponível / ha de pasto
disponível (antes da expansão) 

 
2,94 

 
0,63 

 
0,22 

 
0,43 

 
substituição por cana (2007/9) 
ha classe substituída / ha pasto 
substituído  

 
4,67 

 
0,13 

 
0,13 

 
0,01 
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CONSOLIDADO 
4 municípios 

  
Agricultura 

 
cerrado 

 
Campos 

 
mata 

 
uso, cobertura e ocupação (2007) 
ha classe disponível / ha de pasto
disponível (antes da expansão) 

 
0,90 

 
0,59 

 
0,43 

 
0,30 

 
substituição por cana (2007/9) 
ha classe substituída / ha pasto 
substituído  

 
1,92 

 
0,09 

 
0,03 

 
0,02 

 
Tabela 5.5 disponibilidade e conversão das diferentes feições relativas a pastagens disponíveis 
e convertidas. Elabora do autor 
 

MAPEAMENTO DA EXPANSÃO DA CANA-DE-AÇUCAR SEGUNDO 
USOS E COBERTURAS ORIGINAIS SUBSTITUÍDAS 

    

  
Figura 5.1 Mapeamento da expansão da cana-de-açúcar segundo usos e coberturas originais 
substituídas. Produzida a partir dos mapas-base e fotografias aéreas de precisão. 
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Conclui-se, categoricamente, a preferência às áreas de agricultura e a 

insuficiência da abundância absoluta e relativa de pastagens para explicar a 

preferência nas conversões (comparar as colunas em destaque nos quadros da 

tabela 5.4), refutando-se as hipóteses H1 e H2. Esses resultados regionais 

convergem com os obtidos por pesquisas que abrangem todo o Centro-Oeste, 

e a área core da Região dos Cerrados (que inclui Centro-Oeste, Minas Gerais, 

São Paulo e Oeste da Bahia). O primeiro estudo, realizado por Nassar et. 

al.(2008), utilizando imagens de satélite do CANASAT e dados secundários, 

mostrou que dos 258.271 ha convertidos em cana entre 2007 e 2008 nos 

estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 63% ocorreram sobre 

lavouras. O segundo estudo, também utilizando CANASAT e mapas do 

Ministério do Meio Ambiente, com níveis de precisão superiores ao de Nassar e 

colaboradores, incluindo os cerrados de Minas Gerais, São Paulo e oeste 

baiano, conclui que na expansão canavieira entre 2004 e 2008, dos 270.735 ha 

convertidos, 50,4% ocorreram sobre lavouras, 33% sobre pastagens, 5,3% 

sobre vegetação nativa primária, e 11,2% em cima de outros usos (mineração 

e vegetação secundária) (RAMOS-NETO & FELTRAN-BARBIERI, 2009).       

 
 
5.2 Teste das Hipóteses H3 e H4 

 

H3 Sujeitos são deliberadamente orientados a prospectar pastagens 

degradadas, reconhecidamente tidas como atributo preferencial na escolha 

das áreas destinadas à expansão de canaviais. 
 

H4 Entre duas glebas, uma com pastagem e outra com agricultura, que 

apresentem semelhanças quanto às características pedológicas, 

topográficas e de distância da usina, dar-se-á preferência àquela coberta 

por pastagens. 
 

 O questionário exclusivo para a Categoria I, isto é, funcionários das 

usinas, do qual foram extraídas as respostas para testar as hipóteses H3 e H4, 



 153                                                                       

foi aplicado para 25 informantes. A amostra parece pequena, mas não é se for 

tomado em conta a estrutura organizacional extremamente verticalizada das 

empresas. Muito embora já se tenha descrito que o perfil do Grupo Brenco se 

diferencie por ser um empreendimento transnacional, com forte participação 

capital estrangeiro e instalação prevista para 8 usinas na região, das quais três 

delas nos municípios analisados, no Grupo Cerradinho, essencialmente familiar 

com apenas 1 usina em instalação, os processos decisórios, ao menos no que 

diz respeito ao departamento agrícola, são muito semelhantes. A pesquisa 

exploratória que antecedeu as entrevistas válidas para o teste das hipóteses 

permitiu modelar os seguintes organogramas das empresas: 
 

ORGANOGRAMA DO GRUPO BRENCO 

 

   
 

Figura 5.2 Organograma do Grupo Brenco. Fonte: entrevistas    

   

Diretor Geral 
São Paulo-SP 

Diretor Pólo 1 
Mineiros - GO 

Diretor Pólo 2 
Paranaíba - MS 

Gerente agrícola 
Mineiros - GO 

Gerente de negócios 
Mineiros - GO 

Agrônomo responsável  
Mineiros e Portelândia - GO 

Agrônomo responsável  
Alto Taquari - MT 

Equipe de campo  
Mineiros e Portelândia - GO 

Equipe de campo 
Alto Taquari - MT 

Encarregado eventual  

outras gerências 
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 Nesse organograma, 1 “Agrônomo Responsável” lidera uma única 

equipe formada por 7 a 12 técnicos que percorrem as áreas potencialmente 

identificadas como propícias à expansão canavieira, fazendo também a 

sondagem de propensão do proprietário à arrendar ou vender suas terras. 

Reportam-se ao agrônomo chefe, que por sua vez transmite as informações ao 

único gerente agrícola. Esse analisa as áreas potenciais, define prioridades e 

informa o Gerente de Negócios, que tem como uma de suas atribuições a 

elaboração de propostas negociais com fazendeiros locais. Tal negociação 

geralmente é feita pelo próprio Gerente de Negócios, podendo ser 

eventualmente delegada a um “encarregado“, muitas vezes o próprio Gerente 

Agrícola.   

  

 Havendo interesse na proposta por parte do fazendeiro, a equipe técnica 

procede às análises pedológicas específicas e elabora relatórios de campo 

(que podem incluir ensaios), analisados pelo “agrônomo responsável” e 

“gerente agrícola”, que definem custos de produção e faturamentos prováveis. 

O “gerente de negócios” projeta os valores máximos a serem pagos pelo 

arrendamento ou eventual compra da propriedade. Se houver acordo nos 

valores, a implantação dos canaviais ocorre em duas etapas: formação de 

mudas e replantio dos talhões definitivos (pode haver instalação direta de 

talhões, se houver áreas de muda próximas), com o arrendatário podendo ou 

não se tornar um fornecedor. No primeiro caso, o fazendeiro assume todos os 

riscos do plantio, podendo pagar multa pela improdutividade da cultura, com 

colheita mecanizada realizada pela empresa, enquanto no segundo a usina se 

torna responsável por todo o processo de implantação e monitoramento, sendo 

esse o caso mais comum.  

 

 No Grupo Cerradinho, os processos de prospecção e negócios seguem 

o mesmo padrão, mas numa estrutura organizacional ainda mais simplificada. 

Nesse Grupo, o Diretor Geral é sediado em Catanduva – SP, com um 

subordinado Diretor de Pólo responsável pelos processos decisórios e 

monitoramento de todas as atividades locais, desde as operacionais na 

instalação da usina, até a área agrícola, liderada por um Gerente de Negócios 

Agrícolas, que funde os cargos de gestão da agricultura e negócios de 
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arrendamento ou compra de propriedades. Esse tem sob sua tutela um 

“agrônomo responsável” que lidera uma única equipe formada por 10 a 15 

agrônomos ou técnicos. As funções desses, bem como os processos de 

prospecção de áreas potenciais, sondagem de negócios e implantação dos 

canaviais, seguem padrão muito semelhante aos do Grupo Brenco. 
 

ORGANOGRAMA DO GRUPO CERRADINHO 

 

 
Figura 5.3 Organograma do Grupo Cerradinho. Fonte: entrevistas 

 

É preciso frisar que, para ambos os grupos, não foi possível entrevistar 

os dois cargos superiores, isto é, Diretor Geral e Diretor de Pólo, apesar das 

inúmeras solicitações pessoais, tentativas de entrevistas por telefone e e-mail. 

Alguns deles não responderam às solicitações ou não aceitaram participar da 

pesquisa, alegando não ter interesse ou permissão para fazê-lo, o que, 

entretanto, não deve anular a robustez das respostas obtidas pelos informantes 

das demais posições do organograma, uma vez que, direta ou indiretamente 

manifestam as decisões tomadas pela empresa. 

 

Diretor Geral 
Catanduva-SP 

Diretor do Pólo 
Chapadão do Céu - GO 

Gerente de negócios agrícolas 
Chapadão do Céu - GO 

Agrônomo responsável  
Chapadão do Céu - GO 

Equipe de campo  
Chapadão do Céu - GO 

outras gerências 
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 Assim, a análise das respostas dos 25 informantes mostra que, ao 

contrário do que se esperava para corroborar a hipótese H3, não existe 

qualquer orientação preferencial às “pastagens degradadas” na prospecção 

das áreas, e tampouco na efetiva conversão para cana-de-açúcar.  

 
RESPOSTAS ESPECÍFICAS 1 E 2 AO QUESTIONÁRIO APLICADO 

AOS FUNCIONÁRIOS DAS USINAS 
    

N=25 SIM NÃO 
 

1. Tem sido orientado a prospectar 
preferencialmente áreas de pastagem degradada? 

 
3   (12%) 

 
22   (88%) 

 

2. Na região, as conversões de pastagens têm 
ocorrido preferencialmente sobre degradadas? 

 
9   (36%) 

 
16   (64%) 

 
Tabela 5.6 Respostas específicas 1 e 2 do questionário aplicado aos funcionários das usinas. 
Fonte: entrevistas 
 

Existe, é verdade, um número não desprezível (9 ou 36%) de 

informantes que declararam que, entre as pastagens convertidas, as 

degradadas têm sido preferenciais. Infelizmente as limitações técnicas do 

método de imagens de satélite, como descrita em itens anteriores - incapazes 

de identificar dentre todas as pastagens convertidas aquelas que realmente 

poderiam ser classificadas como “degradadas” - não permitem fazer uma 

triangulação de dados entre imagens e respostas, a fim de “quantificar” as 

feições de pastos com baixa densidade de biomassa. Não se pode afirmar, 

assim, o número de glebas, ou a área total de pastos degradados efetivamente 

substituídos, uma das razões pelas quais se optou pela aplicação do 

questionário.  

 

Mas o peso daqueles que responderam negativamente à pergunta 2 é 

claramente maior, podendo-se inferir que, ao menos nos processos decisórios, 

a orientação deliberada para conversão de pastagens degradadas está muito 

longe de ser hegemônica.       
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Mais do que isso, o questionário revelou que no confronto de todos os 

atributos listados, e sobretudo, entre aqueles que diziam respeito a uso do solo, 

justamente a opção (a) “pastagem degradada” teve o menor apontamento. A 

rejeição voluntária dessa opção (não era preciso descartar qualquer uma das 

alternativas), reforçada pelas respostas às duas primeiras questões permite 

refutar a Hipótese 3. 
 

RESPOSTA 3 AO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS 
FUNCIONÁRIOS DAS USINAS 

 
N = 25 3. Quais desses critérios são importantes para definição das áreas a serem 

convertidas? (assinalar todos que considerar pertinente) 

Critérios previamente listados  

(a) Ser área de pastagem degradada 3 (12%) 

(b) Ser área de pastagem não degradada 10 (40%) 

(c) Ser área de lavoura 17 (68%) 

(d) Ter declividade menor que 12%  7 (28%) 

(e) Estar à distância menor que 30 km da usina ter boa fertilidade de solo 19 (76%) 

(f) ter boa fertilidade de solo 15 (60%) 

Outros – critérios relevantes apontados pelos próprios informantes  

(g) Ter expectativas de rendimento favoráveis  15 (60%) 

(h) Ter sucesso na negociação com proprietários 18 (72%) 

 

Tabela 5.7 Resposta 3 do questionário aplicado aos funcionários das usinas. Fonte: entrevistas 

 

  Por outro lado, o confronto das opções mostra que “pastagem não 

degradada” é um atributo importante na escolha das áreas a serem 

convertidas. Como indicado no tratamento por imagens de satélite, a conversão 

total de pastos (não discriminados entre degradados e não degradados) 

correspondeu a quase 33% das conversões, influenciada pela participação 

maior do município de Mineiros. É plausível deduzir que, se não há preferência 

às pastagens degradadas, dentre os pastos substituídos, a maior parte das 

glebas e/ou das áreas deve ter ocorrido sobre pastagens de médio a alto 

suporte, mesmo não se podendo apurar precisamente. 
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 A surpresa dos resultados foi a baixa relevância da topografia. Sabe-se 

que a operação mecanizada da cana-de-açúcar, sobretudo da colheita, exige 

declividades inferiores a 12% (nível hipsométrico x extensão da rampa), a partir 

do que a eficiência do corte se torna economicamente proibitivo, com taxas 

crescentes de desperdício de biomassa útil. Em princípio se poderia recorrer à 

hipótese que as empresas da região, ao contrário do que têm propalado, não 

estão prevendo, ao menos em curto prazo, o corte preferencialmente 

mecanizado. Felizmente a sensibilidade das imagens de satélite permite 

averiguar precisamente a declividade dos solos sobre os quais os talhões 

foram plantados.       

   
DECLIVIDADE DAS GLEBAS E DAS ÁREAS TOTAIS 

CONVERTIDAS EM CANA-DE-AÇÚCAR 
 

Declividade nas glebas convertidas em cana  (N=115 glebas)

Predomínio de declividade inferior a 5%  94 

Predomínio de declividade entre 5 e 12% 21 

Predomínio de declividade entre 12 e 20% 0 

Predomínio de declividade superior a 20% 0 

Declividade nas áreas convertidas em cana (N=62.420 ha)

Declividade inferior a 5% 59.926 

Declividade entre 5 e 12% 2.497 

Declividade entre 12 e 20% 0 

Declividade superior a 20% 0 
 
Tabela 5.8 declividade das glebas e das áreas totais convertidas em cana-de-açúcar. Fonte: 
entrevistas. 

 

O que essa análise demonstra é a inegável perseguição de áreas com 

declividades inferiores a 12%, indiferentemente se ocupadas originalmente por 

pecuária ou soja, o que permite inferir que de fato a mecanização deve ditar a 

regra na colheita da cana-de-açúcar na região. Mesmo dentro do intervalo 

ótimo (inferior a 12%), o predomínio absoluto de áreas com declividade menor 
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que 5% é patente, e reflete a orientação de maximização da produtividade, 

uma vez que nesse nível de rampa o aproveitamento de biomassa útil colhida 

pode representar um ganho superior a 3% em comparação com rampas 

maiores dentro do intervalo.   

 
 

DECLIVIDADE DAS GLEBAS DE CANA 

 

 
Figura 5.4 Declividade das glebas de cana, onde 1 Chapadão do Céu-GO, 2 Mineiros-GO, 3 
Portelândia-GO e 4 Alto Taquari-GO. Elaborado pelo autor e Oréades Geoprocessamento. 
 

  

A freqüência pequena de repostas que evidenciam a relevância da 

declividade, aparentemente contraditória aos dados das imagens de satélite, 
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podem ser explicadas como um atributo pouco importante justamente porque 

mais de 90% da área coberta pelos municípios tem declividade inferior a 5%, 

ou seja, a abundância dessas áreas minimiza o esforço local de prospectá-las, 

uma vez que a escolha regional pelas extensas formações tabulares dessa 

zona típica do Cerrado no Planalto Central já havia sido antecipadamente 

considerada na ocasião dos estudos de localização de instalação das usinas, 

conforme as respostas à Pergunta Geral do questionário I. 

  

 Um atributo decisivo é a proximidade da usina. É sabido na literatura que 

a distância dos talhões em relação às unidades industriais é fator limitante dos 

custos logísticos de transporte da matéria-prima. Na região, apurou-se que o 

custo médio do frete da tonelada de cana por quilômetro percorrido varia de R$ 

0,38, a R$ 0,41, muito próximo daquele encontrado no pólo de Ribeirão Preto – 

SP. A ausência de rodovias pedagiadas é compensada pelo preço do diesel, 

cerca de 10% mais caro que no estado de São Paulo, e pela depreciação do 

maquinário de rodagem, devido às condições de traficabilidade inferiores. As 

análises das imagens de satélite comprovam a relevância. A distância em linha 

reta das glebas e a concentração das áreas convertidas em cana-de-açúcar em 

raios definidos a partir da usina mais próxima são apresentados na tabela 

abaixo: 
DISTÂNCIAS E RAIOS DE CONCENTRAÇÃO DA CANA 

(CONSOLIDADO E POR USINA) 
 

Distância entre as glebas e a sede da usina mais próxima  (N=115 glebas)

Distância Mínima  803 m 

Distância máxima 46.002 m 

Média 12.656 m 

% das áreas concentradas pelo raio de influência da usina (N=62.420 ha)

Raio que concentra até 50% das áreas 18.623 m 

Raio que concentra até 75% das áreas 28.195 m 

Área englobada pelo raio de 30.000m  78,5% 
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% das áreas concentradas englobadas pelo raio máximo de 30.000m         (N = 48.999 ha) 

                                   Usinas 
  

Chapadão do Céu 
(CERRADINHO) 

Mineiros I 
(BRENCO) 

Mineiros II 
(BRENCO) 

Alto Taquari 
(BRENCO) 

Raio com 50% das áreas 14.071m 5.421m 16.346m 17.174m 

Raio com 75% das áreas 24.417m 14.981m 19.107m 20.2178m 
Tabela 5.9. Distâncias e raios de concentração da cana (consolidado e por usina) Fonte: 
georreferenciamento das glebas de cana. 
 
 

CONCENTRAÇÃO DAS ÁREAS DE CANA SEGUNDO RAIOS 
MÉDIOS (CONSOLIDADO) 

 

 
Figura 5.5 concentração das áreas de cana segundo raios médios (consolidado).Elaborado 
pelo autor, a partir dos mapa-base. 
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CONCENTRAÇÃO DAS ÁREAS DE CANA SEGUNDO RAIO 
MÁXIMO DE 30.000 METROS (POR USINA) 

 

 
Figura 5.6 Concentração das áreas de cana segundo raio máximo de 30.000m (por 
usina).Elaborado pelo autor, a partir dos mapa-base. 
 

 

A interpolação dos raios médios entre usinas do mesmo grupo (ver os 

mapas 5.4 e 5.5) ajuda a esclarecer a formação de “clusters”. As entrevistas 

complementares (questionário para categorias I e II) revelaram que existem 

duas motivações objetivas para estabelecimento de “acordos” informais que 
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preservam os interesses de cada grupo: a primeira, e mais óbvia delas, é a 

eliminação de concorrentes dentro do raio ótimo de 30.000m, onde 

determinado grupo se estabelece como único demandante de terras a serem 

convertidas em cana-de-açúcar, podendo exercer pressão sobre os preços de 

arrendamento ou compra, concretizando um mercado monopsônico. A segunda 

vantagem é a flexibilidade nas estratégias de destinação da cana colhida, que, 

eventualmente pode ser realocada entre as usinas-irmãs, a depender das 

flutuações de produtividade agrícola ou das capacidades de moagem de cada 

uma delas.       

  

As distâncias das glebas – medidas em linha reta, o que pode não 

necessariamente corresponder ao deslocamento real – são, por outro lado, 

particularmente importantes para se compreender, na região, a preferência às 

áreas de agricultura para conversões. Mais de 80% de toda malha vicinal de 

rodovias não pavimentadas em boas condições de rodagem que dão acesso 

aos campos de cultivo estão nas zonas ocupadas originalmente por lavouras 

do complexo soja-algodão. A manutenção dessas estradas rurais é feita pelos 

próprios sojicultores, e agora também pelas usinas, a fim de viabilizar a 

rodagem dos caminhões graneleiros bi-articulados e treminhões, mas 

sobretudo para transporte e manobra dos maquinários pesados, o que não 

acontece nas zonas pecuárias. Além disso, o formato essencialmente 

quadrangular das propriedades de soja e as extensas formações topográficas 

tabulares das chapadas permitem que a maioria das vias sejam em linha reta, 

o que as tornam especialmente atrativas para o setor canavieiro por abaterem 

substancialmente os custos do frete da cana, balizados na quilometragem 

percorrida. 

 

Mas há outros igualmente importantes. As monoculturas de soja 

plantadas na região há quase 30 anos corrigem sistematicamente os solos, 

safra a safra, complementados pela capacidade natural da leguminosa na 

fixação de nitrogênio, enquanto as pastagens são tradicionalmente manejadas 

apenas com a aplicação de calcário e uréia, adubadas de 3 em 3 anos, em 

média (Feltran-Barbieri, 2004). Sendo a cana exigente de um montante 

absoluto de fertilizantes (incluindo os foliares) superiores mesmo aos exigidos 
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pela soja, é evidente que os solos arroteados para agricultura apresentem 

fertilidade primária muito superiores ao das glebas revestidas por pastagens.  

 

 
CANAVIAL TÍPICO DA SUBSTITUIÇÃO DE ÁREAS DE SOJA 

 

 
Figura 5.7 Canavial típico da substituição de áreas de soja na região de estudo. Fotografia de 
uma das áreas de estudo, feita pelo autor em março de 2009 

 

 

Não é surpresa, por isso, que o atributo “ter boa fertilidade de solo” foi 

destacado por 60% dos entrevistados como relevante na escolha das áreas, 

diretamente associado a um dos apontamentos que surgiram nas entrevistas: 

expectativas de rendimento das glebas. Comparando-se duas glebas típicas da 

região, uma contendo lavoura de soja e outra pastagem (não degradada), 

obtém-se o as seguintes expectativas de rendimento para produção de cana-

de-açúcar. Esses dados foram apurados localmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cana estrada 
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EXPECTATIVA DE RENDIMENTO DOS ANOS DE COLHEITA 
PARA MOAGEM  

(CONSIDERANDO PRODUTIVIDADE DE 90 TON/HA) 
 

 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

Declínio médio do 
rendimento da soqueira  

0 16% 34,5% 56% 74% 

Declínio em área de soja 0 14% 30% 48% 62% 

Declínio em área de pasto 0 21% 46% 71% 80% 
 
Tabela 5.10 Expectativa de rendimento dos anos de colheita para moagem. Elaborado pelo 
autor, segundo entrevistas 
 

 O rendimento esperado em áreas sistematicamente arroteadas para soja 

além de se apresentarem superiores à média, e ainda mais relevante se 

comparada às glebas originalmente ocupadas por pastos, dispensam as etapas 

mais dispendiosas no tratamento inicial de correção dos solos (que incluem a 

fertilização, calcareamento e, muitas vezes, nivelamento). Isso não significa 

que as terras de pastagens não possam ser revertidas favoravelmente às 

condições da cana, se potencialmente férteis, mas exigem investimentos 

superiores que podem não compensar a correção. Ademais, como o próprio 

sistema canavieiro se utiliza de plantios de soja nos períodos de reforma dos 

talhões, etapa mais cara do processo produtivo da fase agrícola – apurada 

localmente em R$ 4.200/ha - glebas originalmente ocupadas por soja permitem 

ocupação imediata.  

 

Esse vantagem se reflete nos contratos, ponderada pela oferta de 

valores a serem pagos pela usina no arrendamento das glebas. Na região, as 

usinas compraram poucas terras – pelo informado, somente as fazendas onde 

estão sendo instaladas as unidades industriais – com predomínio de 

“arrendamentos plenos”, ou seja, onde o setor sucroalcooleiro fica responsável 

integralmente pelo processo produtivo, sendo raros os estabelecimentos de 

“parcerias” em que o proprietário assume papel de fornecedor. Pelas respostas 

obtidas no questionário aplicado às categorias I e II, as usinas têm feito 

contratos diferenciados entre sojicultores e pecuaristas. Isso expõe a outra 
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motivação revelada pelo questionário na escolha das glebas: (h) ter sucesso na 

negociação com proprietários: 

 
TEMPO DE VIGÊNCIA E VALORES PAGOS NOS 
ARRENDAMENTOS PARA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

 Tempo de vigência 
do contrato 

Valor pago/ha/ano 
(sacas de soja) 

Valor pago/ha/ano 
(toneladas de cana) 

Sojicultores 6 anos 8 a 10 18 a 20 

Pecuaristas 12 a 18 anos 5 a 8 10 a 12 
 
Tabela 5.11 Tempo de vigência e valores pagos nos arrendamentos para cana-de-açúcar. 
Elabora pelo autor, segundo entrevistas 
 

 

 Há ao menos três atributos muito interessantes que diferenciam os 

contratos feitos com pecuaristas e sojicultores. O primeiro deles é o tempo 

superior de vigência dos arrendamentos na pecuária, explicado, pelo lado da 

usina, por ser um investimento de longo prazo, em que se espera um retorno 

líquido crescente que compense os rendimentos inferiores nos cortes, 

abrangendo um período de 1ª implantação do canavial no ano 1, com o 

primeiro corte após 1 ano em meio, e outras quatro colheitas anuais, depois do 

que ocorre a 1ª reforma no ano 7 (1 ano e meio), com outras cinco colheitas. 

Em outros casos, há a 2ª reforma no ano 12 (um ano e meio) com mais um 

qüinqüênio de cortes, entregando a terra ao final do 5º, completando ciclo de 1 

implantação e 2 reformas.  Para os pecuaristas, segundo respostas individuais 

e das agências rurais e COMIVA (Cooperativa Mista do Vale do Araguaia – que 

atende os 4 municípios), o valor recebido pelos arrendamentos é cerca de 25% 

superior ao rendimento da pecuária local, por isso vantajoso em qualquer 

prazo. 

 

 Nesses contratos a usina arrenda a terra “bruta” – sem qualquer trato 

específico para cana, envolvendo não raramente a “quebra de cerrado” ou 

“limpeza” dos pastos sujos, e a devolve em estado de “pós-colheita”, ou seja, 

onde não há aplicações adicionais de qualquer corretivo de solo nem aração. 

Já entre sojicultores o contrato é de 6 anos, compatíveis com apenas um ciclo 
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qüinqüenal de cortes, em que a empresa arrenda a terra “arada”, e a devolve 

em semelhante estado no período equivalente à entressafra da cana, 

coincidindo com o início dos plantios da soja na região. Na ocasião da 

devolução, havendo interesse mútuo, o proprietário tem o direito de usar os 

solos para soja, e, ao término da colheita re-arrenda sua gleba. Para a usina, 

esse tipo de contrato é o mais conveniente pois além do acesso a terras que 

podem ser utilizadas prontamente, com rendimentos muito superiores às 

glebas de pasto, é uma ocasião interessante para firmar parcerias no plantio de 

leguminosas na reforma – as usinas são novas na região, e “precisam formar o 

network”, discurso ensaiado e repetido pelos informantes, sob o mote de que “o 

negócio da usina é cana, não soja, por isso precisamos de parceiros como 

eles” – referindo-se aos sojicultores.      

  

 Mas uma motivação é ainda mais concreta. A usina teme pela elevação 

dos preços do grão no mercado internacional, o que comprometeria os 

orçamentos planejados para arrendamento, já que são muito mais caros que os 

pagos à pecuária, preferindo o contrato máximo de seis anos, equivalente a um 

ciclo qüinqüenal de cortes. O mesmo argumento vem dos próprios sojicultores: 

na hipótese da elevação da commodity, valeria a pena plantar soja ao invés de 

arrendar as terras ao setor canavieiro no longo prazo. Esse “casamento” de 

interesses é, obviamente, válido para os contratos acordados como regra em 

que o sucesso da negociação culminou com a expansão da cana, objeto de 

análise desta tese. O outro lado da moeda, isto é, os conflitos de interesses 

não resolvidos, e mesmo exacerbados, serão pormenorizadamente discutidos 

mais adiante. 

 

 O outro atributo que distingue os contratos é a cotação variável do valor 

a ser pago pelo arrendamento (seja em sacas de soja, seja em toneladas de 

cana) entre as parcelas com diferentes usos originais, e entre aquelas com 

mesmo uso. O valor sempre superior pago à soja reflete os custos de 

implantação mais baixos do que os esperados para as glebas de pasto. Entre 

áreas de soja, a variação é explicada mormente pelas diferentes distâncias 

entre as parcelas arrendadas e a usina: quanto mais próximas, maior o valor do 

arrendamento. Entre as glebas de pasto, além das distâncias, a variação das 
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qualidades pedológicas, muito mais heterogêneas, tem peso significativo nos 

valores acordados.  

 

 Mas talvez o mais interessante seja inspecionar a formação das 

cotações dos preços, ora balizados em sacas de soja, ora em toneladas de 

cana. Na região, desde a década de 1990 tornou-se comum a fixação de 

preços de terras e arrendamentos agrícolas baseados não em valores 

monetários, mas em preços do mercado do grão, por ditar o dinamismo 

econômico (FELTRAN-BARBIERI, 2004). Levantamento feito pelo autor desta 

tese, na última viagem de campo, em março de 2009, revelou os seguintes 

valores médios praticados nas transações de arrendamento entre as atividades 

agropecuárias:  

 
VALORES MÉDIOS DE ARRENDAMENTO ENTRE AS 

ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS COTADOS EM MARÇO DE 2009 
(em sacas de soja/ha/ano) 

 
 

Uso original Para cana Para soja Para pasto 

De soja 12 8 8 

De pasto 6,5 5 4 
 
Tabela 5.12 valores de arrendamento entre as atividades agropecuárias cotados em março de 
2009. Elaborado pelo autor 
  

 

Nos primeiros contratos, que ocorreram no final de 2006 e início de 

2007, antecedendo em quase 1 ano a efetiva implantação dos canaviais, as 

usinas adotaram os sistemas de cotação regional, balizados em soja, sempre 

com valores superiores a qualquer outra transação, mantendo-se, pelo 

levantamento de 2009, como a melhor opção de negócio para arrendatários. 

Esse sistema era conveniente para a usina primeiro porque encontraria menos 

resistência nos acordos, mas, sobretudo, porque demonstraria claramente a 

vantagem oferecida. Para os proprietários locais, além da costumeira cotação 

ser mais acessível, pairava forte desconfiança a respeito das implantações dos 

talhões, desconhecendo completamente os parâmetros de formação dos 

preços da cana. 
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Na medida em que os primeiros talhões foram implantados, e os fortes 

investimentos na região começaram a se tornar visíveis – palestras dos 

funcionários das usinas em várias associações, mas principalmente lotação 

dos hotéis, aluguéis de imóveis para escritórios, construção das unidades 

industriais e circulação de dezenas de veículos com o logo das empresas – os 

proprietários locais foram se mostrando mais acessíveis às propostas originais 

em fixar o preço em toneladas de cana, que passaram a predominar o 

conteúdo dos contratos praticamente durante todo o ano de 2008 (foram 7 

visitas a campo nesse período). Mas a partir do final de 2008 e início de 2009 

começou um conflito sobre as cotações a serem pagas, principalmente entre os 

plantadores de soja, conformando um impasse entre os proprietários e as 

usinas. 

 

Por um lado, a crise financeira atingiu as usinas, retardando os plantios 

de talhões e atrasando salários dos funcionários que formaram piquetes de 

protesto, levando à desconfiança dos proprietários locais. Por outro, a forte 

elevação dos preços dos grãos ditada pela lenta recuperação da crise 

conduziram-nos a refletir sobre os contratos. Mas o impasse se fez sobretudo 

porque os proprietários locais se deram conta de que os preços da tonelada de 

cana lhes poderiam ser muito desfavoráveis, uma vez que enquanto a 

formação dos preços da soja responde a mercados globalizados, os da cana 

são profundamente regionalizados.  

 

Como funciona o mercado da soja na região? Os produtores de soja – e 

os pecuaristas arrendatários que ganham em soja, portanto também 

beneficiários indiretos – podem vender seus produtos em 5 grandes 

concorrentes e recebedoras de grãos, que são a Cargill, Caramuru, Dreyfus, 

Bungue, Granol, ou para a empresa de avicultura Perdigão. A soja pode ser 

vendida antecipadamente, no pré-plantio, em contratos chamados de “soja 

verde”, em que os preços são estimados nas Bolsas de Mercadorias e Futuros 

da Bovespa e/ou Chicago, ou podem ainda optar pela “venda de balcão”, que 

consiste na negociação na pré-colheita, onde as empresas locais definem os 

preços a serem pagos em função dos valores negociados nas bolsas de 

commodities no dia da transação, das taxas cambiais e de seus estoques 
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graneleiros. O preço pago praticamente independe das condições dos 

mercados locais, com diferenças mínimas entre as concorrentes (raramente 

chega a 5%). Nessas condições, a opção para “quem vender” é muito mais 

vinculada às relações extra-econômicas, como confiança, credibilidade, 

reputação, recorrência das transações e simpatia, a não ser que mínima 

diferença atinja montante significativo num mercado concorrencial, mas 

definida pelo mercado internacional. 

     

No caso da cana é totalmente diferente. Primeiro porque não existe um 

mercado globalizado que sustente cotações parametrizadas: a cana não é 

commodity. Mas principalmente porque não há concorrência, pelo contrário, a 

formação de “clusters” convenientes aos diferentes grupos usineiros 

concretizam verdadeiros mercados monopsônicos. Mais do que isso, como os 

contratos de arrendamento não são baseados em participação percentual dos 

rendimentos da cana, mas fixados em outros parâmetros já discutidos, quanto 

maior for a produtividade dos canaviais menor será o preço pago aos 

arrendatários, porque menor será o valor relativo da tonelada empregada pela 

usina. Enfim, a unidade industrial, ao criar uma bolha de preços em função de 

sua própria economia de escala, determina “o quanto pagar”.  

 

O impasse tem conduzido a propostas, por parte de alguns dos 

proprietários das terras, de rever os contratos para que neles constem no 

mínimo as duas cotações, pagando-se aquela que tiver a maior conversão 

monetária, ou pagamentos de prêmios por produtividade alcançada. Como a 

maioria dos arrendantes não é o responsável pelas lavouras canavieiras, as 

usinas não vêem razoabilidade na proposta, recusando-se a ceder ao 

pagamento de “prêmios” aos poucos fornecedores. Mostraram-se, porém, até 

março de 2009, interessada em rever os valores fixos, ainda assim para 

determinados cortes, sempre baseados em toneladas de cana e não 

vinculados à produtividade, o que deve preservar seu poder de formadora de 

preços locais.  

 

É provável que acordos futuros amenizem os conflitos, pois, como 

exposto nesta tese, a expansão ainda não atingiu o total de terras necessárias 
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para fornecimento pleno das unidades industriais, e também pelo fato de que a 

região é vizinha aos municípios de Rio Verde e Jataí, no estado de Goiás, 

palco de calorosos debates entre sojicultores, pecuaristas, usineiros e 

instituições como prefeituras e Ministério Público (MPEO, 2009), que estão 

começando a se reverberar para os municípios analisados. Segundo alguns 

depoimentos, as Agências Rurais, Sindicatos de trabalhadores e patronais, o 

CTG (Centro de Tradições Gaúchas), secretarias municipais e associações 

locais estão elaborando minuta para discutir o caso.  

 

A recente iminência dessa crise não permitiu que se analisassem, nesta 

tese, seus desdobramentos pormenorizadamente, mas a crescente postagem 

de notícias dos sites do Ministério Público de Goiás e FAEG, Federação dos 

Agricultores do Estado de Goiás, têm atestado, cada vez mais veementemente, 

postura crítica à competição sobre a produção de grãos provocados pela 

expansão canavieira na região, tendo elaborado cartilha de orientação aos 

produtos rurais sobre como negociar com o setor canavieiro3. Esse impacto 

merece ser discutido com mais atenção, por isso propositalmente posto em um 

item específico, mais adiante.    

 

Por ora, o que se pode concluir objetivamente a respeito da conversão 

do mosaico rural no teste das hipóteses, ao menos no nível de uma importante 

região que congrega altos níveis de produtividade do complexo soja-algodão, 

com pecuária extensiva e relevantes fragmentos de vegetação nativa de 

Cerrado, representada pelos municípios analisados, é que, na expansão 

canavieira, um conjunto de atributos como fertilidade do solo, proximidade da 

usina e expectativas de rendimentos dos talhões são importantes motivadores 

na escolha das áreas a serem convertidas, e que, definitivamente, o mero 

reconhecimento do atributo “uso do solo” não tem a menor relevância, 

sobretudo em relação às pastagens, sendo as “degradadas” praticamente 

rejeitadas pelos tomadores de decisão. Outras pesquisas, como Nassar et al. 

(2008) e Ramos-Neto & Feltran-Barbieri (2009), para todo o Centro-Oeste e 

                                                 
3 Ver sites www.mp.go.gov.br e www.faeg.com.br 
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Região core dos cerrados atestam, também, a conversão prioritária de terras 

originalmente ocupadas por lavouras. 

 

Por que, apesar disso, as lideranças nacionais do setor canavieiro, 

sobretudo a UNICA, sediada na capital paulista, e significativa parcela das 

instituições públicas e muitos pesquisadores ainda insistem no argumento? A 

resposta imediata é que o avanço da fronteira da cana no Cerrado é muito 

recente, e as suposições da expansão sobre pastagens começaram primeiro 

com simulações, como as de Sparovek et. al. (2008), ou por especulações 

mormente balizadas nos dados do IBGE, sem testes empíricos principalmente 

no Centro-Oeste. Mas mesmo depois dos primeiros resultados obtidos por 

análises de imagens de satélite, como já publicadas em Nassar et al. (2008) e 

do próprio Canasat, parceria entre INPE e UNICA4 persiste o argumento.  

 

Não parece parcimonioso admitir que sejam ainda insuficientes, quando, 

ao contrário disso, o debate se tornou muito mais consistente, obrigando 

autores como Marcos Jank, presidente da UNICA, a admitir que “algumas 

áreas de soja podem estar sendo de fato convertidas”, como escreve no livro 

recentemente organizado por Ricardo Abramovay (2009). Jank e Nappo (2009) 

completam “mas a conversão de pastagens ainda é maior”, o que as próprias 

pesquisas negam.  

 

A sustentação dogmática dessa postura defensiva, mais do que um 

julgamento agronômico objetivo, reflete uma forma de organizar o uso do 

próprio espaço no Cerrado, ressaltando nele atributos voltados à finalidade de 

quem o classifica. Essa abordagem enviesada muito bem explorada pelos 

estudos de Bourdieu (1984), no chamado “efeito teoria”, esteve presente na 

conformação da fronteira agrícola no Cerrado durante o período da 

modernização conservadora, e mesmo antes disso, como se procurou 

demonstrar no capítulo 4 desta tese, e não parece estar sendo diferente com a 

cana atualmente.  Para as lideranças privadas e governamentais ligadas ao 

tema, é essencial apresentar o etanol como cultura que ocupa terás 

                                                 
4 Ver site http://www.dsr.inpe.br/mapdsr/intro.jsp 
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supostamente “marginais” – pastagens degradadas – e por isso não promove o 

deslocamento ou a eliminação de culturas alimentares. 

 

Mas o avanço da cana no cerrado se faz sim sobre a agricultura de 

grãos, e como será visto a seguir, não há fundamento científica na idéia de que 

nas áreas de pastagens degradadas a ocupação seria ambientalmente mais 

vantajosa. Na verdade, estas áreas de pastos geralmente são contíguas a 

fragmentos de cerrado tolerados pela pecuária extensiva, e escondem funções 

de resguardo de biodiversidade e corredores gênicos que a supressão da cana 

inapelavelmente compromete, assim como qualquer outro sistema intensivo, 

como a soja, ao buscar o aproveitamento total das áreas. 

 

   

5.3 Cerrado: uma inverdade conveniente.  

 

A maneira mais conveniente de se esquivar ao debate sobre os 

impactos do etanol brasileiro na segurança alimentar e supressão de 

ecossistemas é qualificar a região de fronteira como área improdutiva, ao 

mesmo tempo distante da Amazônia. É exatamente nisso que significativa 

parcela de pesquisadores e boa parte de instituições governamentais se fiam 

para justificar a expansão da cana-de-açúcar, ainda que, na prática, as 

conversões não tragam nenhuma novidade agrícola, prevalecendo a 

preferência às áreas já arroteadas para a agricultura por oferecerem atributos 

como fertilidade do solo, infraestrutura de rodagem regionalmente privilegiadas, 

faturamentos muito mais estimulantes do que aqueles obtidos nas áreas de 

pasto etc. Para não tornar o texto exaustivo, pois são incontáveis as 

referências que lançam mão da abundância das pastagens, serão expostas 

apenas as consideradas primordiais, por serem elas o sustentáculo desse 

paradigma quase dogmático construído pelas maiores autoridades no assunto.  

 

O agrônomo e ex-Ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, defende 

incisivamente a hipótese de que a expansão da cana-de-açúcar ocorrerá 

sobretudo em pastagens, baseando-se justamente nos dados do IBGE. O 
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apoio nessa base oficial é decisivo para sua argumentação (RODRIGUES, 

2006). O autor considera a existência de 220 milhões de hectares – são 

nativas, plantadas ou cerrados? - como suficientemente motivadora para a 

expansão canavieira, o que não incorreria em competição com as áreas de 

lavoura ou da Floresta Amazônica. Mostra, ademais, um montante de 106 

milhões de hectares “não explorados e ainda disponíveis para a agricultura”, 

como classe também advinda do IBGE, para o que não é possível fazer 

qualquer dedução do tipo de “cobertura” a que se refere. O mesmo argumento 

foi dado recentemente no Ethanol Summit 20095 

 

  

Outro autor influente que faz uso desses mesmos dados é André M. 

Nassar. No “Seminário Internacional de Mudanças Climáticas, Agricultura e 

Comércio” ocorrido em maio de 2008 em Bogor, na Indonésia, Nassar (2008a) 

apresenta classes de uso referenciadas no IBGE. Não está claro o motivo da 

diferença absoluta e relativa de cada classe, se comparada aos dados também 

referenciados no mesmo instituto usados por Rodrigues (2006), mas é possível 

fazer conjectura que esse considera o montante total disponível, enquanto 

aquele os efetivamente declarados pelo senso como “ocupados”. Artigos 

adicionais do autor (NASSAR, 2008b e DAMICO & NASSAR, 2008;) deixam 

claro, apesar dessa diferença, sua argumentação na abundância de pastagens 

improdutivas como justificadora da expansão canavieira. Curioso é que Nassar 

liderou uma recente publicação que contradiz seus próprios argumentos. É ele 

o autor principal do estudo que, utilizando imagens de satélite, apurou que a 

conversão de pastos no Centro-Oeste, entre 2007 e 2008 não foi superior a 

35%, contra 63% de lavouras (NASSAR et al., 2008).   

 

 José Goldenberg, sem dúvida o mais influente e produtivo entre os 

defensores da abundância de pastagens é também contraditório 

(GOLDENBERG & GUARDABASSI, 2009). Para o físico, a experiência da 

expansão canavieira no estado de São Paulo, ocorrida sobretudo na 

substituição de pastagens – das quais também não se pode aferir quanto delas 

                                                 
5 Ver www. 
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eram campos nativos, uma vez que 17% do estado era originalmente coberto 

por Cerrado – deve servir de proxy para se supor as substituições que deverão 

ocorrer no Centro-Oeste. Como essa região é dominada pelo sistema agrário 

da pecuária, improdutiva agronomicamente, e se encontram distantes da 

Amazônia, não haveria razão para suspeitar da competição com terras 

agrícolas ou vegetação nativa. 

 

Insiste na idéia de que em São Paulo a expansão sobre pastagens na 

última década conduziu à intensificação da pecuária (GOLDENBERG, NIGRO 

& COELHO, 2008), mas não é o que mostra o confronto dos próprios censos 

do IBGE de 1996 e 2006 nos consolidados estaduais. Em 1996, a lotação de 

pastos no estado estava em 1,36 cabeças/ha, enquanto em 2006 esse índice 

caiu para 1,19. Mais do que isso, o rebanho bovino paulista perdeu 2 milhões 

de cabeças na última década, representando queda de 17%. Por outro lado, no 

Centro-Oeste a lotação saltou de 0,81 cabeças/ha para 0,95, com aumento de 

3,6 milhões de bovinos. Nesse período, a expansão da cana na região foi 

pouco importante (ver confronto dos dados em IBGE 1996 e 2006). Cometem o 

mesmo equívoco de Goldenberg os pesquisadores da Embrapa Góes e Marra 

(2008).  

 

Mas o dogmatismo da abundância das pastagens tem saído do meio 

acadêmico que o reproduz para atingir importantes esferas das instituições 

públicas em energia e agricultura, para além do próprio IBGE e EMBRAPA. O 

mais recente relatório de etanol divulgado pela Empresa de Pesquisa 

Energética, subsidiária do Ministério de Minas e Energia, denota a 

disponibilidade de terras improdutivas como suficientemente capaz de 

acomodar a cana-de-açúcar sem impactar na produção de alimentos ou atingir 

a Floresta Amazônica (TOLMASQUIM & SERVA, 2008). Para Tolmasquim, 

presidente da EPE, a oferta abundante de áreas marginais – pastagens na 

fronteira agrícola – incentivaria sua substituição pela alta produtividade 

canavieira, numa lógica econômica em que a balbuciante pecuária extensiva 

seria progressivamente eliminada, uma vez, que “para o mesmo solo, a 

atividade mais rentável” vigoraria (2007a; 2007b). 
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O que ele deixa de observar é que, sendo o setor canavieiro o 

demandante focal dessas terras ofertadas, vale, como demonstrou esta tese, a 

lógica inversa, ou seja, “para uma mesma atividade, o solo mais rentável “. 

Ademais, seus argumentos são sustentados ora nos dados do IBGE, ora 

fornecidos pelo MAPA, que, por sua vez, preserva o equívoco técnico, ou a 

postura deliberada de ignorar as pastagens nativas enquanto ecossistemas. O 

slide a seguir foi apresentado em julho de 2008 por Cid Caldas, Coordenador 

Geral do Açúcar e Álcool do MAPA, no lançamento preliminar do Zoneamento 

da Cana-de-Açúcar (CALDAS, 2008). 

 

 

 

 
DISPONIBILIDADE DE PASTAGENS PARA EXPANSÃO 

CANAVIEIRA, SEGUNDO O MAPA (2008) 
 

 
Figura 5.8 Disponibilidade de pastagens para expansão canavieira, segundo o MAPA. Fonte: 
Caldas (2008). 
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Nesse cenário, o Ministério do Meio Ambiente adia sistematicamente o 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Cerrado (NOVAES, 2009), e o próprio 

ministro Carlos Minc, vem sinalizando acordo com o MAPA na blindagem da 

Amazônia e Pantanal no Zoneamento da Cana, o que praticamente absolve a 

expansão canavieira no Cerrado (MINC, 2009). Enquanto isso, o Secretário de 

Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, enxerga com requisito fundamental 

para a proteção da Floresta Amazônica o reordenamento das atividades 

agropecuárias na Fronteira, no qual estaria a regularização fundiária e a 

liberação dos “cerrados” para produção intensiva, da cana inclusive (UNGER, 

2008).     

 

De fato, nada tem sido tão evidente para justificar o avanço da fronteira 

quanto a omissão desse Bioma na Biogeografia da expansão da cana. Sueni 

Coelho (2007;2008), um dos expoentes do CENBIO, em conferência na Unctad 

e em apresentação internacional para comissão de biocombustíveis, expôs um 

mapa em que o Cerrado é representado apenas por um “vazio” entre a 

Amazônia, o Pantanal e os resquícios de Mata Atlântica.   

 
MAPA EXPOSTO POR SUENI COELHO (2007;2008) 

 

 
 Figura 5.9 Mapa exposto por Sueni Coelho. Fonte: Coelho (2007;2008). 
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 Mapa semelhante foi apresentado recentemente em dois livros 

importantes para o entendimento das diferentes posturas científicas e 

ideológicas sobre o etanol brasileiro. O mapa que dispõem o distanciamento de 

2 a 2,5 mil km existentes entre a Amazônia e os dois pólos canavieiros do 

sudeste e nordeste foi reproduzido no livro que exalta o potencial econômico do 

álcool combustível, de autoria de Osíris Silva, ex-ministro de estado e ex-

presidente da Petrobrás (SILVA & FISCHETTI, 2008; p111) e no livro 

“Biocombustíveis: a energia da controvérsia”, organizado por Ricardo 

Abramovay, no capítulo escrito por Marcos Jank, presidente da ÚNICA, e 

Marcos Nappo (JANK & NAPPO, 2009; p.22), que se dedicam, dentro do 

escopo crítico que orienta o livro, ao posicionamento defensivo do argumento 

da inexistência da ameaça à grande Floresta. 

 
“ISOLAMENTO” DA AMAZÔNIA 

       
Figura 5.10 Isolamento da Amazônia. Fonte: Silva e Fischetti (2008) e Jank e Nappo (2009) 
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Não é de se admirar, pois, que num processo retrospectivo de citações 

cruzadas se evidencie uma repetição de argumentos que se sustentam 

mutuamente, impermeáveis à autocrítica, como típico do “efeito teoria” de 

Bourdier, e que acabam escapando aos limites domésticos para atingir a 

opinião internacional. Pesquisa rápida no site do “Institute for Scientific 

Information” (ISI) Thompson Reuter6, mostra que os pesquisadores brasileiros 

que mais publicam, coincidem entre os mais citados no tema dos 

biocombustíveis, e são justamente esses que se utilizam dos dados do IBGE e 

do paradigma das pastagens. Pior: nos últimos 5 anos foram publicados 1162 

artigos com o assunto geral “Amazônia Brasileira”, com pouco mais de 10% na 

temática agrícola, predominado a conservação biológica. No mesmo período, 

foram apenas 206 artigos com assunto “savanas brasileiras”, sendo 25% deles 

na temática agrícola7.  

 

Não se poderia esperar, portanto, uma visão internacional hegemônica 

que desconhece o Cerrado, como denuncia Sawyer (2008). Dentre uma série 

de publicações importantes no tema “etanol no cerrado”, vale destacar o mapa 

reproduzido pelo holandês Peter Zuurbier (2008) em Conferência na 

SciencesPo, em Paris, 2008, além dos documentos da UNEP (2008). Pelo 

mapa de Zuurbier, as áreas de cerrado simplesmente são caracterizadas pelas 

suas condições pedológicas e não pela sua cobertura vegetal, enquanto a 

Amazônia e Pantanal figuram como áreas relevantes a serem preservadas. 

 

As principais exceções de relevância que tentam reverter esse 

dogmatismo que estigmatizou o cerrado são Abramovay, Sachs, Fearnside e 

Sawyer. O primeiro tem dado especial atenção ao Bioma desde a publicação 

de seu documento sobre a “Moratória para os Cerrados” (ABRAMOVAY, 1999) 

à época ameaçados pela pecuária extensiva e belts do complexo soja-algodão, 

reforçados agora pela expansão da cana e da própria soja para biodiesel 

(ABRAMOVAY, 2009), enquanto Ignacy Sachs propõe uma mudança radical 

nos sistemas agrários brasileiros, que levem em consideração a integração 

lavoura-pastagem em cadeias produtivas retroalimentadas pela biomassa, 

                                                 
6 Ver http://apps.isiknowledge.com 
7 Ver http://apps.isiknowledge.com com topic “brazilian” and “amazon” e “brazilian” “savanna”. 
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adequados às especificidades e fragilidades dos diferentes biomas (SACHS, 

2007a, 2001b). Fearnside (2001) e Sawyer (2008) tem sólida produção sobre 

os impactos ambientais da soja no Cerrado e Amazônia, dedicando-se 

recentemente aos biocombustíveis. 

 
POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR, SEGUNDO 

ZUURBIER (2008) 
 

 
Figura 5.11 Potencial de produção para cana-de-açúcar. Fonte: Zuurbier (2008). 

 

A OXFAM (2008) vem advertindo sobre o perigo de considerar as zonas 

marginais como isentas de impacto, sobretudo no Brasil, onde muitas áreas 

são nativas e vigoram condições degradantes de trabalho. A Conservation 

International, há quase 10 anos vem reproduzindo mageamentos de satélites, 

denunciando desmatamentos anuais duas vezes maiores do que os medidos 

para a Amazônia (MACHADO et al., 2004).  

 

Essas iniciativas têm sido, entretanto, sufocadas pelo retórico argumento 

das pastagens degradadas. Por que persiste esse entendimento? Van der 
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Weid (2009) responderia que o lobby do setor e o apoio institucional por ele 

recebido, que compartilham interesses no sucesso dos biocombustíveis no 

Brasil, são muito mais poderosos que as vozes críticas. Mas a idéia das 

pastagens está muito mais arraigada no ideário cientificista, e nas esferas 

públicas que nele se apóiam, do que se imagina.  

 

O conhecimento científico mundial por toda década de 1940 e 1950 

debruçara-se a desvendar a origem das savanas. Deduzidas como vastos 

espaços inferiores, quanto às qualidades pedológicas e regimes pluviométricos, 

o ambiente dominado por gramíneas pontilhadas por arbustos e árvores 

retorcidas era explicado como originário da “degradação” de florestas nos 

períodos paleoíndios e históricos, determinados pela ação antrópica no 

processo denominado de slash and burn no arroteamento de solos florestais 

para agricultura e expansão do pastoreio (YOUNG & SOLBRIG, 1993).  

 

Movimentos caudatários desse paradigma persistiram por toda a década 

de 1960 e 1970, influenciando renomados expoentes das pesquisas em 

sistemas agrários como foram Marcel Mazoyer, Laurence Roudart (2001), 

March Bloch (1985), Ester Boserup (1987) e Rachel Carson (1966). Esse 

paradigma penetrou nas mais brilhantes mentes brasileiras, incluindo Roberto 

Simonsen (1967) e Celso Furtado (1979), e até mesmo na mais lúcida autora 

dos sistemas agroecológicos, Ana Primavesi, que em inúmeras reedições de 

seu livro “Agroecologia” sustentou o veredicto de que “segundo muitos indícios, 

o cerrado não existia quando o Brasil foi descoberto. No mínimo historiador 

algum o menciona (PRIMAVESI, 1979:494). Primavesi argumenta que a 

intensificação da prática da coivara pelos colonizadores foi o que supostamente 

teria dado origem aos cerrados, ou, ao menos, teria sido responsável pelo seu 

alastramento já iniciado pelos índios. A confusão entre vegetação secundária – 

capoeiras – com as formações nativas dos cerrados orientou um sem número 

de pesquisadores e documentos públicos, detalhadamente já analisados no 

capítulo 4 desta tese.  
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Se as ciências naturais domésticas na década de 1970 eram ainda 

calcadas em prolegômenos, insuficientes para convencer, ou 

convenientemente ignorados pela modernização conservadora, a forte 

evolução dos estudos palinológicos e da Ecologia dos Trópicos no mundo 

mostravam não só a existência paleohistórica das savanas – os cerrados, por 

exemplo, já existiam no Brasil pelo menos 10 mil anos antes da entrada do 

homem no continente – como evidenciaram também sua fantástica diversidade 

de espécies forrageiras e lenhosas. A despeito disso acabaram condenadas 

pela “teoria da savanização”, sólida demais para ser refutada por estudos 

pontuais até então desprestigiados e impertinentes para a economia política 

orientada na “destruição criativa” (MISTRY, 2000). 

 

A idéia quase hegemônica de que savanas eram resultantes da 

“degradação” de florestas conduziu à conclusão lógica de que, portanto, são 

áreas “degradadas” e se constituem em “zonas marginais”, tanto por estarem 

localizadas nos países periféricos, quanto por representarem grandes 

extensões de terras subutilizadas que poderiam ser incorporadas 

produtivamente segundo a teoria marginalista. Esse preceito foi um dos 

sustentáculos que regeu o desenvolvimento das ciências agrárias voltadas 

para as adaptações da Revolução Verde no mundo tropical, e inspirou políticas 

públicas de ocupação “racional” da Austrália, África, e região neotropical 

(FAIRHEAD & LEACH, 1996).  

 

Bem verdade que na África, a forte influência da história natural 

britânica, a completa falta de infraestrutura e pobreza conduziram à relativa 

valorização das savanas – não pela biodiversidade em si, mas pela megafauna 

- colocando-as no centro do turismo, até 1980 ainda dominado pelos safáris de 

caça. Na Oceania e América do Sul, onde não existem grandes mamíferos, 

vigorou a conversão agrícola das “pastagens marginais” (SOLBRIG, MEDINA & 

SILVA, 1996). 

 

Isso é particularmente esclarecedor para o caso brasileiro. O termo 

“pastagem degradada”, embora controverso, geralmente remete à 

incapacidade de resiliência da produção de biomassa forrageira, 
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comprometendo a produtividade animal e determinando a exploração 

extensiva. Ora, ao contrário do que ocorreu na África, as pastagens nativas do 

Cerrado evoluíram por milhares de anos sem as gigantescas manadas de 

herbívoros, mostrando-se particularmente frágeis ao pastejo e pisoteio quando 

a pecuária bovina se espalhou pelo sertão. Enquanto os capins africanos 

apresentavam capacidade suporte superior a 35t/km2, as forrageiras sul-

americanas não atingiam um décimo desse índice (MORAN, 1994), por isso 

mesmo paulatinamente substituídas para formação das invernadas no próprio 

ambiente “naturalmente” pastoril do Centro-Oeste (FELTRAN-BARBIERI, 

2004).  

 

Sendo o bovino um dos animais menos eficientes na conversão de 

biomassa vegetal em carne – taxa média de 5% - não se poderia esperar que 

as pastagens nativas do cerrado pudessem proporcionar um ganho de peso 

superior a 0,5kg/dia/ha, ou cerca de 0,2 U.A/ha/ano, quase 8 vezes menor do 

que as exóticas (MORAN, 1994). Esse é certamente um dos motivos, embora 

pouquíssimo explorado na literatura, que muito contribuiu juntamente com 

outros fatores igualmente verdadeiros, como concentração fundiária e baixos 

investimentos, para a consolidação da pecuária extensiva e “improdutiva” nos 

sertões campestres do Brasil Central.  

 

O confronto dos próprios censos do IBGE mostra a clara tendência de 

crescimento do adensamento dos pastos, medido pelo número de cabeças por 

hectare de pastagem total (nativas + plantadas), correlacionada ao decréscimo 

da participação das pastagens nativas sobre as pastagens totais utilizadas 

(nativa + plantada), como mostra o gráfico a seguir. (A inclusão do estado do 

Tocantins se justifica pelo fato de estar integrado a Goiás até o censo de 1975, 

mantendo-o na análise para preservar a padronização, mesmo depois de sua 

emancipação).    
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EVOLUÇÃO DA LOTAÇÃO DAS PASTAGENS TOTAIS E 
SUBSTITUIÇÃO DE PASTAGENS NATIVAS POR PLANTADAS NO 

CENTRO-OESTE E TOCANTINS 
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Figura 5.12 Evolução da lotação das pastagens totais e substituição de pastagens nativas por 
plantadas, no Centro-Oeste e Tocantins. Segmento tracejado indicando tendência, uma vez 
que nos dados preliminares do censo de 2006 só havia, até a data da conclusão desta tese, o 
total de pastagens, sem discriminação entre nativas e plantadas. Fontes (IBGE, 
1956;1967;1975b;1979b;1984;1991;1998;2008). Idealizado pelo autor. 

 

Essa evolução se confirma também na razão entre esses índices sobre 

os relativos ao consolidado brasileiro. A área core dos cerrados mostrou um 

acréscimo sustentado no adensamento dos pastos se comparado ao agregado 

do país, fazendo-o sob uma também superior substituição de pastagens 

nativas. 
 

EVOLUÇÃO DA LOTAÇÃO DAS PASTAGENS TOTAIS E 
SUBSTITUIÇÃO DE PASTAGENS NATIVAS POR PLANTADAS NO 

CENTRO-OESTE E TOCANTINS EM RELAÇÃO AO 
CONSOLIDADO BRASILEIRO 

   

  1950 1960 1970 1975 1980 1986 1996 2006 

CO+TO 0,24 0,39 0,41 0,44 0,49 0,57 0,76 0,89 Cabeças / há 
pastagem total 

Brasil 0,46 0,59 0,54 0,61 0,68 0,71 0,86 0,98 

CO+TO 0,92 0,89 0,84 0,75 0,63 0,52 0,31 0,18*ha pastagem 
nativa / ha 
pastagem total Brasil 0,86 0,83 0,82 0,76 0,65 0,63 0,44 0,31*
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Figura 5.13 Evolução da lotação das pastagens totais e substituição de pastagens nativas por 
plantadas, no Centro-Oeste e Tocantins em relação ao consolidado brasileiro. Segmento 
tracejado indicando tendência, uma vez que nos dados preliminares do censo de 2006 só 
havia, até a data da conclusão desta tese, o total de pastagens, sem discriminação entre 
nativas e plantadas. Fontes (IBGE, 1956;1967;1975b;1979b;1984;1991;1998;2008).Idealizado 
pelo autor. 

 

 

Dessa forma, a teoria da “savanização das florestas” se acomodou à 

baixa capacidade suporte de biomassa verificada empiricamente na 

progressiva ocupação de nossas pastagens nativas, sempre reforçada pela 

insistência do IBGE em atribuir vocação pecuária em detrimento de sua 

biodiversidade, e pela negligência da histórica econômica e agrária que jamais 

apuraram criticamente as limitações naturais dos campos, cujos 

desmatamentos sequer foram identificados, senão meramente interpretados 

como “incremento de pastagens”, ao serem substituídos por gramíneas 

exóticas. A associação “pastagem – degradada - no Cerrado” fluiu quase que 

naturalmente para justificar a expansão da fronteira agrícola no 

estabelecimento do complexo grãos-algodão durante os últimos 40 anos, como 

descritos no capitulo 4, e não parece seguir orientação contrária na expansão 

da cana. 

 

O derradeiro argumento que tem servido ao setor canavieiro para 

reforçar esse dogmatismo vem dos resultados de importantes pesquisas sobre 
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o impacto do manejo dos solos na liberação de Gases Estufa, das quais se 

destacam os trabalhos de Searchinger et al. (2008) e  Fargione et al. (2008). 

Os primeiros demonstram as vantagens do arroteamento para cana-de-açúcar 

perante o etanol de milho americano, enquanto os segundos concluem que os 

menores impactos na produção de matéria-prima para produção de etanol e 

biodiesel derivam justamente da conversão de savanas brasileiras para plantio 

de cana e soja. Os autores partem do pressuposto de uma vegetação 

subestépica, e ignoram a biomassa dos sistemas radiculares do cerrado 

(verdadeiras florestas subterrâneas) (COUTINHO, 2002) e os processos de 

queimadas, o que suscitou rigorosas críticas na própria revista Science, dentre 

as quais o artigo de Kline e Dale (2009), que têm, entretanto, passado 

desapercebidas entre os pesquisadores brasileiros.  

  

Pode-se objetar, enfim, que os argumentos que depõem na direção da 

diagnose da improdutividade da Região dos Cerrados para justificar a 

expansão canavieira é plausível, mas os resultados empíricos desta tese 

mostram que as conversões de matas, cerrados e campos foram relativamente 

baixas, por isso não faria sentido algum o setor canavieiro desqualificá-lo em 

relação à sua biodiversidade e papel no seqüestro de carbono. Mas é preciso 

frisar, primeiro, que os impactos da cana no mosaico regional são muito 

maiores do que aparentam, por isso até agora propositadamente não 

analisados, merecendo inspeção pormenorizada no item a seguir. Segundo, 

antes de se constituir um paradoxo, isso apenas revela, mais uma vez, que o 

atributo “uso e cobertura” do solo não tem a menor relevância na escolha das 

áreas a serem convertidas.  

 

Assim como a cana não persegue as “pastagens degradadas” por serem 

abundantes, embora isto sirva para o discurso justificador da não competição 

com alimentos, também não se inclina a desmatar cerrados a qualquer custo – 

isso dependerá muito das qualidades do solo, distância da usina, 

comprometimento com leis ambientais etc. – embora sirvam como argumentos 

para afastar a desconfiança internacional de que o etanol brasileiro poderia 

avançar sobre a Amazônia, para a qual está voltada a atenção global com 

reafirmou no Ethanol Summit 2009, realizado poucos dias antes do término 
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deste texto, o ex-presidente norte-americano Bill Clinton, sócio-acionista do 

Grupo BRENCO, analisado nesta tese8.     

 

Claro está, porém, que as desqualificadoras do Cerrado tem se 

mostrado eficientes para o que servem no discurso do setor, mas isso não 

basta para explicar a “escolha” na expansão. O que realmente interessa à 

agricultura intensiva são as qualidades pedológicas e topográficas revestidas 

pelas pastagens “degradadas e improdutivas”, o que não é novidade desde a 

década de 1960 quando se iniciaram as aberturas da fronteira da soja. 

Acredita-se que isso já tenha sido suficientemente explorado.  

 

Mas um conjunto de outros atributos é especialmente atrativo para a 

cana no Centro-Oeste, a começar pelos incentivos fiscais. À parte os R$ 12,2 

bilhões disponibilizados pelo BNDES para o setor sucroalcooleiro do país, 

programas estaduais e municipais no Centro-Oeste, como o Proindústria e 

Proceder promovem desoneração tributária que podem chegar 67% do ICMS 

por 15 anos9.  

 

 

Preços das terras é outro fator. Muito mais baratos que os encontrados 

no pólo sucroalcooleiro paulista, responsável por 85% da produção nacional 

(JANK & NAPPO, 2009), os valores do hectare com terras produtivas plantadas 

com grãos ou com cana, em agosto de 2008, são apresentados a seguir: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Ver link 
http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/safra/2009/06/02/+etanol+clinton+condiciona+apoio+american
o+a+sustentabilidade+6493948.html 
9 Ver 
http://www.adufg.org.br/mm_acervo.php?idmateria=1394&idlink=1&titulo_link=Not%C3%83%C2%A
Dcias 
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COMPARAÇÃO DOS PREÇOS DA TERRA EM MUNICÍPIOS 
PAULISTAS E DO CERRADO (2008) 
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Figura 5.14 Comparação do preços da terra em municípios paulistas e do cerrado. Fonte IFNP 
(2009) 

 

 

Nota-se que os preços cotados para terras produtivas em São Paulo, 

independentemente do tipo de plantio, estão em patamares sempre acima do 

dobro daqueles plantados com grãos de alta produtividade no Cerrado, não 

havendo ainda cotações para cana nessa região (IFNP, 2009). Pode-se até 

conjecturar que deve haver uma acirrada competição por solos produtivos entre 

as diferentes culturas no estado de São Paulo (apenas 1/6 das terras de cana 

são reformadas anualmente com soja), enquanto que o deslocamento para o 

Centro-Oeste relaxaria esse conflito local.    

 

Considerando a evolução de preços em zonas específicas, os valores 

nominais do hectare de terra em Catanduva-SP, origem do Grupo Cerradinho – 

a Brenco não tem instalações no estado de SP - e os preços das terras da 

zona de influência de Mineiros-GO, verifica-se diferenças ainda maiores, 

sobretudo nas comparações entre pastagens de ambas as regiões, embora 

haja uma tendência de queda relativa à vantagem das terras paulistas sobre as 

goianas. 
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RELAÇÃO ENTRE PREÇOS DE TERRAS EM REGIÕES DE SP E NA 
REGIÃO DE MINEIROS-GO 
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Figura 5.15 Relação entre preços de terras em regiões de SP e Mineiros - GO. Fonte: 
Agrianual (2007;2008 e 2009). Elaborado pelo autor. 
  

Apesar dos Grupos Brenco e Cerradinho praticamente não terem 

adquirido propriedades nos municípios onde estão instalando suas usinas, 

declararam que o preço relativo das terras influencia as negociações de 

arrendamentos, muito favoráveis às empresas, por dois motivos: o mais óbvio 
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deles é que os valores nominais são mais baixos em Goiás, sendo o custo de 

oportunidade de se manterem ou iniciarem negócios nos pólos paulistas 

extremamente elevado. O outro é que, nas regiões de Ribeirão Preto e 

Catanduva, o conglomerado que reúne vários grupos inflaciona os valores de 

arrendamento, já muito superiores aos do Centro-Oeste, enquanto na área de 

estudo a formação dos clusters evita competidores.  

 

Por outro lado, a queda no preço relativo observada nos últimos três 

anos pode indicar risco de competição local entre cana e soja, sobretudo 

porque, como visto anteriormente, as áreas preferenciais de expansão 

canavieira são justamente as originalmente ocupadas por lavouras do grão, 

que geram as melhores expectativas de rendimento. Os valores nominais 

utilizados para a elaboração do gráfico revelam que houve valorização 

sistemática das terras de soja na região de Mineiros, coincidindo com o 

período de contratos entre as usinas estudadas e proprietários locais, 

enquanto nos dois pólos paulistas os preços se estagnaram ou se valorizaram 

relativamente menos (IFNP 2007; 2008 e 2009).  

 

Mais interessante é o comportamento dos preços das pastagens, não 

tanto pela grande vantagem paulista, mas pela valorização relativa das 

pastagens da região de Mineiros, sobretudo daquelas de alto suporte, para as 

quais há nítida tendência de aumento persistente. Já as de baixo suporte 

(degradadas) apesar de terem apresentado forte queda no início da série, 

sinalizam trajetória constante, sem crescimento. Os valores nominais 

demonstram que os preços das pastagens degradadas na região de Mineiros-

GO e Catanduva-SP permaneceram constantes, sem valorização de qualquer 

uma delas, o que pode indicar uma procura estacionária, sendo as pastagens 

de alto suporte mais requisitadas, o que as pesquisas empíricas desta tese 

demonstraram. 

 

Mas os preços das terras não são suficientes para escolha se não 

houver logística que permita acesso físico que as compensem. A infraestrutura 

de transporte multimodal no Centro–Oeste não só é satisfatória, com 5 

ferrovias, duas hidrovias e 3 dezenas de rodovias federais, como muitas delas 
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específicas para escoamento de matérias-primas agrícolas (ANTT, 2009). Os 

dutos em operação e projetos pela Transpetro e ramais concessionários, como 

o álcoolduto de Alto Taquari, a ser construído pela Brenco, projeto já aprovado 

pela Assembléia Legislativa de Mato Grosso, que escoam o material para 

Paulínia-SP e porto de São Sebastião-SP são particularmente relevantes para 

o setor canavieiro.  

 

Marcos Jank (2008) revela ainda a vantagem de que no Cerrado, pelo 

Código Florestal, as restrições de desmatamento são menores, de modo a 

permitir a utilização mais ampla e mais intensivamente das terras, se 

comparadas com as da Amazônia. 

 
APONTAMENTOS DESQUALIFICADORES E DAS 
POTENCIALIDADES DO CERRADO PARA CANA 

    

Apontamentos 
 

discriminação negativa 
 

discriminação positiva 
 

Características 
naturais 

 
Características 

econômico-
estruturais 

 
Características 

naturais 

 
Características 

econômico-
estruturais 

 
Bioma inexistente 

 

 
Terras marginais 

 
Fertilidade 

 
Infraestrutura de 

escoamento 
 

Bioma irrelevante 
 

Pecuária improdutiva 
 

Clima 
 

Legislação ambiental 
menos restritiva 

  
Espaços 

desocupados 

 
topografia 

 
Incentivos 

governamentais 
    

Tabela 5.13 Apontamentos desqualificadores e das potencialidades do cerrado para cana. 
Fontes: várias fontes. Elaborado pelo autor 
 

Esse conjunto de características naturais, ora forjadas para desqualificar 

o Cerrado, ora para atribuí-lo vocação agrícola, somado a uma série de 

atributos estruturais e econômicos vantajosos, pode ser resumido como as 

principais motivações da expansão canavieira, enquanto prevalecem, em nível 

local, as apuradas pelas pesquisa empírica desta tese. 
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5.4 Impactos do etanol no mosaico regional 
 
5.4.1 Impactos locais 
 

 O setor canavieiro muito frequentemente rebate as críticas sobre 

eventuais competições entre etanol e alimentos usando o argumento de que a 

cana-de-açúcar ocupa apenas 1% do território nacional (JANK & NAPPO, 

2009). Não divulgam, porém, que a soja, como maior cultivar plantada no país, 

ocupa só 2,7% e o milho outros 1,8%. Juntos, esses 3 itens abocanham quase 

¾ de toda a agricultura brasileira, o restante pulverizado entre arroz, feijão, 

mandioca, trigo e uma centena de itens alimentícios que não somam 2,4% do 

território (ver SIDRA/IBGE,2009). Se forem consideradas apenas as áreas de 

lavoura temporária, que representam 92% de todas as terras arroteadas no 

país, o peso das três energéticas é ainda maior, crescente ao longo das últimas 

décadas, em taxa estatisticamente idêntica a da queda dos alimentos 

tradicionais: 

 
EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SOJA, MILHO E CANA, E DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TRADICIONAIS, NO TOTAL DAS 
LAVOURAS TEMPORÁRIAS NO BRASIL 
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Figura 5.15 Evolução da participação da soja, milho e cana, e de gêneros alimentícios 
tradicionais, no total das lavouras temporárias no Brasil. Fonte SIDRA 2009. Elaborado pelo 
autor. 
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 Nesse período, a taxa de elevação composta anualmente da 

participação da soja no total das lavouras temporárias foi superior ao da cana 

(2,13% contra 1,68%), mas com uma clara tendência de substituição do milho. 

Os dois grãos competem entre si respondendo às oscilações dos preços das 

duas commodities no mercado internacional, com permuta das áreas plantadas 

no Brasil, em tendência ascendente da soja, como ilustra a impressionante 

linha de simetria entre as respectivas curvas. 

 
EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SOJA E MILHO NO TOTAL 

(HA) DAS LAVOURAS TEMPORÁRIAS NO BRASIL 
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Figura 5.16 Evolução da participação da soja e milho no total das lavouras temporárias no 
Brasil. Fonte SIDRA 2009. elaborado pelo autor. 
 

 O crescimento da cana-de-açúcar no Centro-Oeste, principal celeiro do 

país, imputa um novo competidor nesse cenário histórico. Tal contra-argumento 

é útil para mostrar que, assim como a premissa da abundância de pastagens 

degradadas não resulta em conversões ponderadas e preferenciais, a 

abundância do “território nacional” que faz com que a ocupação da cana 

pareça ínfima não garante que a competição seja desprezível, ao menos na 

disputa pelos solos mais rentáveis regionalmente. 
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 Apesar da grande abundância de terras, o montante que reúne 

condições de fertilidade, topografia, infraestrutura, preços atrativos, incentivos 

fiscais e baixas restrições de legislação ambiental são bem mais limitados, e 

mesmo que haja sensíveis diferenças entre as exigências agronômicas – a soja 

é mais dependente de solos férteis e topografia inferior a 5% -, a disputa pelos 

demais benefícios persistirá, até que o esgotamento das melhores condições 

force a resultados ricardianos no escape inevitável para rendimentos 

decrescentes. E o setor canavieiro não parece estar disposto a antecipar-se a 

isso.  

 

Cortez (2006), em estudo realizado para estimar as áreas prioritárias 

para expansão do etanol, indica 12 pólos principais, dos quais 9 em zonas de 

chapadas do Cerrado (A1,A3,A4,A6,A7,A9,A10,A11,A12), conforme figura a 

seguir.  

 
PÓLOS POTENCIAIS PARA EXPANSÃO DO ETANOL, SEGUNDO 

CORTEZ (2006) 
 

 

       
Figura 5.17 Pólos potenciais para expansão do etanol. Fonte: Cortez (2006).  
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 Não coincidentemente, dois anos antes o Agrianual 2004, importante 

anuário da agricultura brasileira, indicava como melhores áreas para o negócio 

de grãos justamente essas mesmas zonas no Cerrado, pelos motivos idênticos. 

Os resultados empíricos desta tese, que correspondem ao pólo A 04 de Cortez 

(2006), podem auxiliar na elucidação do problema gerado na interpolação das 

zonas preferenciais.   

  

 A área com lavoura do complexo soja-algodão em agosto de 2007 no 

consolidado dos 4 municípios analisados, segundo os mapas-base produzidos, 

somava 367.594 ha. Até essa data, não havia cana-de-açúcar. Já em março de 

2009, quando se encerraram as análises de fotografias aéreas, cobrindo 100% 

das glebas convertidas – e 43% do total esperado até 2010 – observou-se que 

39.218 ha de cana-de-açúcar haviam substituído lavouras, ou seja, nada 

menos do que 10,4% de toda a área cultivada em agosto de 2007 ou 9,4% de 

toda a área de lavoura existente em agosto de 2008 (ver quadros completos 

em anexo).  

 

Se persistirem a tendência, ao final de 2010, com 100% dos talhões 

implantados, esses índices podem chegar a 20% da área originalmente coberta 

por soja (estudos como RAMOS-NETO & FELTRAN-BARBIERI, 2009 

demonstram dados similares para todo o centro-oeste). A taxa de crescimento 

composto anualmente para agricultura antes da chegada da cana na região era 

de 1,12% a.a. no período entre 2002 e 2007, saltando para 2,77% a.a. se 

incluído o ano de 2008 na série, quando parte significativa da cana já tinha sido 

plantada, inclusive aquelas que substituíram pastagens, que somaram outros 

20.316 ha. Com isso, as áreas de lavoura cresceram 10,94% de 2007 a 2008, 

ou 40.217 ha, metade em função das conversões de pasto pela cana, metade 

pelo complexo soja-algodão, quase 10 vezes mais extenso (ver tabelas em 

anexo).  
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TAXAS DE CRESCIMENTOS E DESCRÉCIMOS COMPOSTOS 
ANUALMENTE, SEGUNDO SÉRIE E USO E COBERTURA DO SOLO 

 

 2002-2007 

(% a.a.) 

2002-2008 

(% a.a.) 

2007-2008 

(% a.a.) 

Pastagem 0,45  0,63  1,52 

Agricultura 1,21  2,77  10,94 

Vegetação nativa - 1,11  - 2,55  - 9,5 

 

Tabela 5.14. Taxas de crescimento e decréscimos compostos anualmente, segundo série e 
uso e cobertura do solo. Fontes Mapas de 2002, elaborados por Oréades Núcleo de 
Geoprocessamento, disponíveis em anexo, e mapas de 2007 e 2008 produzidos para esta 
tese, disponíveis em anexo. 
 

 Esses dados indicam que, ainda que também tenha havido um 

crescimento no plantio da soja, mesmo que anormal, a mudança causada pela 

cana sobre a produção das lavouras não foi desprezível. A opinião de gerentes 

das empresas recebedoras de grãos da região, como Granol, Caramuru, 

Cargill, Dreyfus, Bunge e da indústria de avicultura Perdigão, não divergiram 

muito quanto aos impactos dessa substituição relativa. Alguns deles relataram 

que o volume de soja entregue nos municípios caiu até 30%, o que é 

preocupante uma vez de se tratar de um dos pólos mais produtivos e 

relevantes na produção de grãos de todo o Centro-Oeste. Outros relataram que 

localmente a diminuição não foi tão sensível, em média 10%, mas toda a região 

sudoeste de Goiás tem demonstrado queda sistemática na produção, devido a 

concentração de 40% de todas as novas usinas sucroalcooleiras no estado, o 

que, no médio prazo devem-se constituir em fortes riscos para os estoques 

graneleiros. 

 

 Mas a soja também se expandiu. Como explicar que a produção pode 

ter diminuído? A resposta está justamente na acomodação das novas áreas de 

grãos em terras periféricas menos rentáveis, deslocadas pela maior 

competitividade da cana na disputa por solos nobres. A argumentação exige 

um retrospecto histórico. A área plantada com soja na região de estudo se 

estabilizou a partir do final da década de 1990, quando, vinte anos depois da 
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chegada dos primeiros migrantes do sul, praticamente se esgotaram os solos 

argilosos de chapadas, por isso o crescimento modesto de 1,21% a.a. entre 

2002 e 2007.  

 

Nesse período houve flutuações. Feltran-Barbieri (2004) flagrou em 

Mineiros e Chapadão do Céu, na safra 2004/2005, a franca expansão dos 

plantios de soja sobre pastagens e cerrados arenosos, estimulada pela forte 

alta dos preços da commodity no mercado internacional. Apurou-se na época 

que o rendimento nessas áreas periféricas seria, entretanto, em média 20% 

menor do que as zonas da chapada, mas para um grande produtor que tivesse 

capacidade de investimento em correção pedológica, o ganho marginal 

compensava o plantio. Esse estímulo, entretanto, não seria sustentado em 

longo prazo, salvo se os preços se mantivessem em ascensão, pois segundo 

os próprios produtores e agrônomos locais, haveria um acréscimo suave de 

rendimento nos 4 primeiros anos e brusca queda a partir de então, pela 

necessidade crescente de correções regulares, por serem terras instáveis e 

vulneráveis à lixiviação, com sérios riscos adicionais respondendo a oscilações 

climáticas: solos arenosos são particularmente sensíveis a escassez de chuva, 

pela baixa capacidade de campo – retenção de água  (FELTRAN-BARBIERI, 

2004). 

 

O autor desta tese pôde observar em outubro de 2008 por imagens de 

satélite e verificação em campo o mesmo fenômeno de avanço da soja sobre 

terras periféricas de alto risco. A alta dos preços internacionais do grão pode 

explicar esse avanço atual, que deve voltar a se retrair ao sabor da queda do 

mercado global, mas a capitalização dos produtores pelo arrendamento para 

cana-de-açúcar é um fator local que também não pode ser desprezado nesse 

deslocamento.  

 

Enfim, a conjuntura econômica e a presença da cana-de-açúcar podem 

conduzir a dois cenários prováveis (1): o convívio das duas culturas se o preço 

da soja se mantiver elevado, com compensação das áreas de soja em terras 

marginais, configurando competição ao nível do volume de grãos produzido, 

sem variação em área plantada, ou (2) a concorrência direta da cana 
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prevalecerá, se as cotações do grão declinarem, com diminuição física das 

lavouras. Há uma terceira hipótese: a migração de sojicultores, e isso também 

foi observado, e será analisado mais adiante, por sugerirem impactos 

ambientais mais graves. 

 

Por ora, vale salientar que as taxas de crescimento da pecuária local 

também foram notórias. Enquanto a série de 2002 a 2007 apresentou 

crescimento anual de 0,45%, a inclusão de 2008 (entrada da cana) revelou 

taxa de 0,63%, pulando para 1,52% entre 2007 e 2008. A elevação do preço da 

carne no período de 2008 pode explicar esse salto, porém mais uma vez a 

capitalização dos pecuaristas pelo arrendamento de pastos também não pode 

ser descartado como fator adicional. Feltran-Barbieri (2004) demonstrou, para a 

região, como a persistência da pecuária extensiva, inclusive diagnosticada pela 

forte presença de fragmentos de cerrado mantidos como reserva de capital, 

está inexoravelmente ligada aos baixos investimentos nos piquetes. O 

incremento de capital gerado pela cana-de-açúcar pode ter estimulado o 

avanço na abertura de piquetes.  

 

Parece plausível, enfim, afirmar que embora não tenha sido o único 

fator, a implantação de canaviais está correlacionada a uma intensificação do 

uso do solo, reverberando-se para além do próprio plantio canavieiro, trazendo 

uma mudança estrutural no mosaico da paisagem regional. Isso não significa 

que o uso intensivo do solo tenha sido acompanhado pela intensificação da 

produção. Muito ao contrário disso, como demonstrado, a produtividade média 

da soja deve declinar com a ponderação das áreas marginais. Ademais, não foi 

possível apurar se houve adensamento dos piquetes, mas o mais provável é 

que o aumento da abertura de novas pastagens seja reflexo mesmo da 

persistência da pecuária extensiva. Como mostrado em gráficos anteriores, a 

lotação dos pastos no Centro-Oeste evolui muito lentamente, e não é factível 

que haja uma mudança repentina nesse sistema agrário em tão curto prazo. A 

competição da cana com produção de alimentos é iminente.  

 

E nesse processo de mudança na modelagem da paisagem, nada foi tão 

sensível quanto a vegetação nativa. Somando as feições “cerrado”, “campos” e 
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“matas”, os desmatamentos na região superaram todas as médias históricas 

disponíveis para a região, mesmo considerando os períodos de franca 

expansão da soja na década de noventa e da safra 2004/2005. 

 
SÉRIES HISTÓRICAS DE DESMATAMENTOS MÉDIOS NA 

REGIÃO DE ESTUDO 

 Chapadão do 
Céu 

Mineiros Portelândia Alto Taquari Consolidado 

1989-20021 2.879 9.689 449 Nd 13.017 

2002/20082 3.471 2.106 802 1.424 7.803 

2004/20053 1.533 5.653 27 1.039 8.252 

2007/20084 6.361 9.118 1.810 6.502 23.791 
 

Tabela 5.15 Séries históricas de desmatamentos médios anuais na região de estudo. Fonte:  
1Machado et al. (2004b), 2comparação dos mapas produzidos para esta tese com os mapas de 
2002, elaborados segundo os mesmos critérios, por Oréades Núcleo de Geoprocessamento, 
disponíveis em anexo,  3Leal e Jesus (2006), e 4 comparação dos mapas produzidos para esta 
tese. A diferença no consolidado entre a somatória das colunas e o consolidado (51.068) obtido 
pelas imagens de satélite, isto é, 414 ha, equivale 0,817%, erro estatisticamente insignificante. 
Elaborado pelo autor. 
  

 Os desmatamentos diretos causados pela cana-de-açúcar, apurados 

pelo método de fotografias aéreas acopladas aos mapas-base, somaram 

2.834. Considerando o espaço total ocupado pela cana no consolidado dos 4 

municípios analisados, isto é, 9,4%, e a sua participação no total desmatado, 

11,21%, pode-se inferir que a atividade canavieira provocou relativamente mais 

desmatamentos (20%) que aqueles observados para os sistemas agrários 

dominantes. O que as imagens de satélite permitiram avaliar também é que, 

quando as áreas de lavoura eram convertidas para cana, os resquícios de 

vegetação nativa eventualmente contíguos a elas eram absorvidos em 

quantidades muito menores do que quando contíguos ou inseridos nas 

pastagens convertidas.  
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DESMATAMENTOS CONTÍGUOS ÀS PRICNIPAIS CLASSES 
CONVERTIDAS EM CANA (277-2008) 

 
CONSOLIDADO 
4 municípios 

 
CLASSE CONVERTIDA EM CANA 

  
Agricultura 

 
Pastagem 

 
número total de ha de vegetação 
nativa (campos, cerrados e 
matas) desmatados quando 
contíguos à classe convertida 
para cana  

 
312 (11%) 

 
2.522 (89%) 

 
ha de vegetação nativa 
desmatados/ ha de classe 
substituída  

 
0,002 

 
0,124 

 
Tabela 5.16 Desmatamentos contíguos às principais classes convertidas em cana (2007-2008). 
Elaborado pelo autor. 
  

 

Há uma clara explicação para essa grande diferença: as glebas 

originalmente ocupadas por lavouras de soja praticamente não possuem 

fragmentos de cerrado, por se constituírem usos típicos de agricultura 

intensiva, com as restrições do Código Florestal absolutamente ignoradas. Por 

outro lado, nas pastagens há altas freqüências desses fragmentos, tampouco 

explicada pelo cumprimento do Código Florestal, mas pela reserva de capital e 

utilidade no manejo tradicional do gado (FELTRAN-BARBIERI, 2008a; 2008b).  

 

Conforme previsto por esta tese, a conversão de pastos para a 

implantação de talhões do sistema intensivo canavieiro conduziu ao 

aproveitamento máximo das terras arrendadas, levando à supressão dos 

remanescentes eventualmente presentes. A cada 10 hectares de pasto 

convertidos, foram desmatados 1,12ha de cerrado a eles associados. A 

supressão só não foi maior porque os pastos não participaram com mais do 

que 33% das conversões. Se houver uma reversão tendendo para conversões 

preferenciais de pastagens nas substituições vindouras – as usinas ainda 

demandarão cerca de 82.000 ha de terras para completar sua necessidade de 

matéria-prima – pode-se esperar que os índices de desmatamentos sejam 

muito maiores. 
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EXEMPLO DE DESMATAMENTO CAUSADO PELA CANA-DE-
AÇÚCAR EM CERRADO CONTÍGUO À PASTAGEM 

(MARÇO DE 2009) 
 

 
Figura 5.18 Exemplo de desmatamento causado pela cana-de-açúcar em cerrado contíguo à 
pastagem. Elaborado pelo autor e Oréades Núcleo de Geoprocessamento 

    

Fotos tiras no local, flagrando desmatamento referente à 
fotografia área 3 

panorâmica  detalhe 
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Ramos-Neto e Feltran-Barbieri (2009) demonstram que, para toda a 

região core dos Cerrados, isto é, Centro-Oeste, Minas Gerais, São Paulo e 

oeste baiano, o desmatamento para conversão em cana-de-açúcar, entre 2004 

e 2008, foi de nada menos do que 142.630 ha, mormente em áreas contíguas a 

pastagens. Essa área desmatada é quase 10% maior que Parque Nacional das 

Emas, a mais extensa Unidade de Conservação do Cerrado. Considerando o 

fato de que o bioma é o menos protegido de todos os ecossistemas brasileiros, 

institucionalizado como fronteira agrícola mesmo constituindo-se em um dos 25 

Hotspots, ou seja, mais importantes biomas de todo o globo (MYERS et al. 

2000), a perda adicional provocada pela cana está muito longe de ser 

irrelevante.     

 

Reforça-se com isso o dilema: pastagens degradadas não são 

preferenciais nas conversões para canaviais, apesar do discurso dogmático. Ao 

contrário disso, áreas de lavouras de soja figuram como as mais convertidas, 

deslocando parcela relevante do grão para zonas marginais, que, se 

compensadas em termos de área, não o são em produção absoluta, portanto 

configurando, definitivamente, competição. Se os sojicultores assumem o risco 

dessas áreas, muitas provenientes de novos desmates, ou se mostram 

dispostos a enfrentarem os custos relativos superiores de produção, o ciclo 

pode redundar em elevação dos preços do produto final, redundando em 

potencial aumento dos preços da commodity.  Por outro lado, a substituição de 

pastos por cana traz inexoravelmente a supressão de fragmentos de cerrado 

tolerados pelo sistema agrário da pecuária extensiva, que, por sua vez, é 

forçada, ao menos no curto prazo, a ampliar seus piquetes sem aumentar a 

lotação, e mais uma vez desmatar os fragmentos de cerrado resguardados 

como reservas de capital, porque é mais barato incorpora-las ao sistema 

produtivo, sendo o aumento da densidade do rebanho não trivial, 

historicamente lento. 

 

5.4.2 impactos indiretos 
 

Mas num país onde abundam terras, há sempre a possibilidade de 

migrar e expandir as fronteiras, sobretudo se o Cerrado é institucionalizado 
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como tal. Este estudo, por ser restrito a uma micro-região, foi capaz de levantar 

para onde os braços da expansão estão se lançando. Apurou-se, pelos 

questionários aplicados a produtores, consultores agrícolas e corretoras de 

imóveis rurais, que proprietários que arrendaram suas terras para cana-de-

açúcar investiram em áreas mais longínquas, comprando no total, para plantio 

de soja, aproximadamente 50 mil hectares de terras em outras regiões, 

deslocando, ainda, cerca de 65 mil cabeças de gado, incluindo 35 mil do único 

confinamento existente em Mineiros, cujas terras também foram substituídas 

por cana, por serem pastagens de alto suporte, com solos superiores. 

 

Sem a cana-de-açúcar na região, haveria essa expansão da soja e do 

gado? Indiscutivelmente sim. Desde o esgotamento das terras nobres de 

chapada no final da década de 1990 há um importante movimento de migração 

rumo ao Mato Grosso, mormente nos interflúvios dos Rios Xingu e Araguaia, 

sobretudo dos sojicultores que vendem suas terras no sudoeste goiano e se 

mudam definitivamente para essas novas áreas, ou simplesmente compram e 

arrendam novas glebas, em média 2 vezes mais baratas, mantendo os 

negócios nas duas regiões (FELTRAN-BARBIERI, 2004;IFNP, 2009). O 

deslocamento do gado é menos freqüente pois as reservas de capital local 

resguardadas em fragmentos de cerrado sempre podem servir de alargamento 

dos piquetes, com pouco investimento, embora seja também muito comum que 

pecuaristas de Mineiros e região invistam no que chamam localmente de 

“Nortão”, referindo-se ao norte de Mato Grosso e sul do Pará (informação 

colhida nas entrevistas). 

 

Não se pode negar, porém, que a injeção milionária de recursos 

financeiros das usinas nos municípios estudados certamente contribui para a 

migração. Assim como responsável pela grande guinada no dinamismo do 

mosaico rural regional, a cana-de-açúcar pode ter estimulado a migração, ao 

servir de nova fonte de capital aos produtores locais. Se se considerarem os 

valores médios pagos em sacas de soja pelos arrendamentos da cana, ou seja, 

9 sacas soja / ha / ano aos 39.218 ha arrendados em áreas de lavoura (mais 

312 ha de cerrado a elas contíguas), e as 6,5 sacas de soja / ha / ano aos 

20.361 ha de pasto (mais 2.522 há de cerrados a eles contíguos), com a saca 
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de soja cotada a R$ 43,00 em março de 2009, chega-se a um montante pago 

de R$ 21,69 milhões anuais. Esse valor pode chegar a R$ 50 milhões anuais 

quando todas as terras necessárias para suprir a demanda das usinas forem 

convertidas e arrendadas. Esse aporte adicional pago em “cash”, que não 

existia antes da entrada da cana, não é desprezível. 
 
 

MUNICÍPIOS CITADOS COMO LOCAIS DE EXPANSÃO DA SOJA E 
GADO ESTIMULADOS PELA CANA-DE-AÇÚCAR 

 
Figura 5.19 Municípios citados como locais de expansão da soja e gado estimulados pela 
cana-de-açúcar. Elaborado pelo autor, a partir das entrevistas.  

 

Não foi possível perseguir os rastros dessa migração nem estimar os 

desmatamentos provocados para acomodação da soja e do gado nas novas 

áreas. Para isso, ter-se-ia que adotar o mesmo método complexo da produção 
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de mapas-base e fotografias aéreas, e mais do que isso, identificar as fazendas 

específicas da acomodação das atividades, o que é inviável.  

 

É importante frisar, porém, que dos 14 municípios citados, 12 deles 

estão dentro dos limites da Amazônia Legal, 4 dos quais – Novo Progresso 

(PA), São Félix do Xingu (PA), Gaúcha do Norte (MT) e Querência (MT) – 

listados pelo Ministério do Meio Ambiente como os mais devastadores, e 1 

município, Coxim (MS), pertencente ao Pantanal, o que corrobora a premissa 

de que a implantação da cana-de-açúcar no Centro-Oeste pode sim “empurrar” 

a soja e o gado para zonas de tensão (MMA, 2009).   

 

 

 

5.5 Breves considerações sobre o potencial de impacto 
do biodiesel no Cerrado 

 
Embora não seja objeto desta tese, não se pode negligenciar os 

possíveis impactos do biodiesel no Cerrado. Não existem, até a presente data, 

salvo engano do autor, estudos empíricos que os demonstrem, por uma 

questão muito simples: imagens de satélite não são capazes de discriminar os 

plantios orientados ao biocombustível daqueles destinados à alimentação, se a 

principal oleaginosa em questão for a soja, responsável hoje por 95% de toda a 

matriz de óleos vegetais para biodiesel (CAMPOS & CARMÉLIO, 2009).  

 

Diferentemente da cana, concentrada nos arredores das usinas, os 

cultivos do grão são levados a cabo por milhares de sojicultores que se 

espalham por todo o Centro-Oeste, e que não plantam o cultivar para 

determinado fim específico, vendendo a matéria-prima balizada no mercado da 

commodity, nas condições locais que melhor lhes convierem – vender à 

indústria de biodiesel ou tradings? Mais do que isso, muitas dessas tradings 

são elas próprias produtoras do biocombustível, como a Granol, Caramuru e 

ADM (ANP, 2008), que, por sua vez, têm flexibilidade de decidir que destino 

dar à oleaginosa, a depender do mercado mais promissor no momento. Tentar 
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perseguir os rastros da expansão decorrente dos estímulos ao biodiesel se 

tornará, portanto, pouco frutífero e circunstancial. 

 

A despeito disso, é válido supor que os impactos são previsíveis, e que 

embora ainda não se possam corroborá-los empiricamente, a análise crítica de 

dados já disponíveis podem fundamentar o argumento especulativo.  

 

Como um produto tipicamente doméstico, sem transação internacional 

significativa, a produção do biodiesel no país demandou 492 milhões de litros 

de óleo em 2007, dos quais 9 décimos provenientes da soja, no cumprimento 

da etapa autorizativa do B2 (ANP, 2008). Com a obrigatoriedade na adição de 

3% de biodiesel ao diesel, a demanda garantida pelos leilões deve terminar 

2008 – não há estatísticas oficiais de fechamento - em níveis estáveis de 1,26 

bilhões de litros, quantidade necessária para manter a proporção B3 (MDA, 

2008). Essa demanda, se integralmente cumprida, deverá ter abocanhado 

nada menos do que 35% do volume total de óleo de soja consumido no país 

em 2008. Se se considerar que a produção de soja em 2009 terá de fato queda 

de 2,4% em relação ao ano anterior, como previu recentemente o IBGE (2009), 

e que o consumo de óleo para outros fins responderá à essa queda, o B3 no 

corrente ano vai consumir 36% do total.  

  

Mantendo-se constante o consumo doméstico do óleo para outros fins, 

volume referenciado em 2008, admitindo-se a não-competição entre alimento e 

biocombustível, a área de soja adicional para atender somente ao montante 

requerido pelo B3 é de aproximadamente 2,2 milhões de hectares, se a soja, 

que produz em média 550 litros de óleo/ha, persistir com participação de 95% 

da matéria oleaginosa utilizada na transesterificação. 

 

 

 

 



 207                                                                       

PRODUÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, CONSUMO DE BIODIESEL E 
RELAÇÃO CONSUMO BIODIESEL/CONSUMO DE ÓLEO DE SOJA 
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Figura 5.20 Produção de óleo de soja, consumo de biodiesel e relação consumo 
biodiesel/consumo total de óleo de soja. Fontes: elaborado pelo autor 

  

Mas essa área pode ser muito maior. Recentemente a FAPRI (2008) 

projetou que o consumo de óleos vegetais para atender às demandas globais 

de biodiesel, considerando os programas europeus, americanos e asiáticos, 

deve demandar nada menos que adicionais 6,5 bilhões de litros de óleo de 

soja, devendo quadruplicar sua participação na matriz de oleaginosas até 2017.  

PROJEÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS PARA PRODUÇÃO DE 
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Nessa forte ascensão da leguminosa, o USDA (2008) acredita que o 

Brasil será o responsável pelo atendimento de nada menos que 100% desse 

extraordinário aumento, único país em que há a “disponibilidade” dos quase 10 

milhões de hectares necessários para acomodar os novos plantios. 

 

Se todas essas projeções se concretizarem, e de fato deverão se o Brasil 

optar por não perder essa oportunidade econômica, onde os novos plantios se 

acomodarão? Não parece provável que seja na região sul, porque a ocupação 

produtiva das terras ultrapassa os 90% de toda a área disponível (IBGE, 2009), 

nem em São Paulo, onde a cana-de-açúcar tem se expandido vertiginosamente 

(CANASAT), tampouco na Amazônia, cujo monitoramento da moratória da soja 

está se mostrando muito eficiente. Ao contrário disso, os censos recentes 

mostram que a expansão da soja nas últimas décadas ocorreram sobretudo no 

Centro-Oeste, área core dos Cerrados, e o Agrianual (2008) projeta para essa 

mesma região os maiores potenciais de expansão da leguminosa, dadas as 

condições naturais e de preços da terra favoráveis. 

 

Mais do que isso, Arnoldo de Campos e Edna Carmélio, dois dos mais 

influentes agentes do PNPB, em artigo publicado no livro organizado por 

Ricardo Abramovay, lançaram mão justamente do argumento da 

disponibilidade de 20 milhões de hectares de “pastagens degradadas” 

suficientes para acomodar o plantio de oleaginosas para as novas demandas 

domésticas e internacionais de biodiesel (CAMPOS & CARMÉLIO, 2009). Ora, 

já se discutiu exaustivamente o que esse velho argumento, retoricamente 

revitalizado ao longo das décadas de 1970 e 1980 na expansão da fronteira 

agrícola do complexo soja-algodão, repetido pelo setor canavieiro 

recentemente, significa para o Cerrado. 

 

Machado e colaboradores haviam previsto a possibilidade de extinção 

do Bioma fora das Unidades de Conservação para 2030, baseando-se em 

projeções de taxas históricas de desmatamento reforçadas pelo aumento do 

consumo mundial de soja para usos convencionais (MACHADO et al, 2004). À 

época, a expansão canavieira e da própria leguminosa para atender ao 
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mercado de biodiesel eram insuspeitáveis, por isso desconsideradas na 

análise.  

 

O que esperar do novo cenário? Deverá se considerar a possibilidade 

dos 2,2 milhões de hectares de soja para produção de biodiesel, e mais 

metade dos 7,5 milhões de hectares de cana esperados para expansão 

sucroalcooleira. Se tudo ocorrer como nos últimos 30 anos, a perspectiva para 

a savana de maior biodiversidade do mundo não será otimista, se se tomar 

como parâmetro socialmente desejável a produção combinada de 

biocombustíveis, alimentos e preservação ambiental.  
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 O etanol americano produzido a partir do milho tem claro impacto sobre 

o aumento dos preços dos alimentos. Já no Brasil, a competição entre cana-de-

açúcar e culturas alimentares tradicionais é um mito. Esse debate, que pode 

resumir o status quo da controvérsia dos biocombustíveis nos dias de hoje foi 

recolhido de dois artigos da década de 1980 (WEBB, 1981; ROSILLO-CALLE, 

1987). Antes de enaltecerem a capacidade visionária dos autores, servem para 

ilustrar como os argumentos são sistematicamente resgatados em momentos 

de crise energética, que agora tem como peculiaridade histórica o fato de estar 

acompanhada pelo reconhecimento da mais grave crise ambiental – as 

mudanças climáticas globais. 

 

 As justificativas para alertar sobre o perigo dos biocombustíveis nos 

EUA, durante todo o século XX, estiveram fortemente balizadas na clara 

escassez de terras, enquanto sua antítese, a abundância de fundos territoriais 

no Brasil, presumiu o convívio possível e desejável de culturas energéticas e 

alimentícias, para o bem do crescimento econômico da nação. Com dimensões 

igualmente continentais, porém, a abertura das fronteiras americanas decorreu 

da prévia organização institucionalizada do espaço, com distribuição de direitos 

de propriedade de modo que no final do século XIX a partilha da terra já tinha 

se esgotado, alcançado o Pacífico (TURNER, 1920). Bem verdade que em 

1920 45% das propriedades ainda eram cobertas por vegetação nativa 

(MCKNIGHT, 1958), o que permitiu uma grande expansão da produção sem 

alargamento do território, mas em 1940 o país já tinha 89% de sua área 

agricultável efetivamente ocupada. Nessa época, havia 2 milhões de tratores 

nas fazendas americanas. 

 

 No caso brasileiro ocorreu praticamente o inverso. Até a Lei das Terras 

de 1850 o direito de propriedade era adquirido via privilégios, e exercido pela 

derrubada das matas. O que mudou depois da referida lei foi apenas a 

necessidade de aquisição de terras via mercado, o que exacerbou a 

concentração fundiária. A reforma agrária foi sempre preterida, de modo que as 



 211                                                                       

fronteiras eram abertas aos passos do gado dos grandes pecuaristas 

(CALMON, 2002) ou no rastro do fogo das coivaras no sistema migratório da 

cultura canavieira e do café (FURTADO, 1982). Em 1940, havia 4 mil tratores 

no Brasil (MAIC, 1924), mas milhões de pequenos agricultores tolerados nos 

“sobrados”, constituindo um exército de trabalhadores que economizavam o 

capital do latifundiário, que por sua vez evitava intensificar o uso do solo se 

terra e trabalho eram abundantes.   

 

 Nas décadas seguintes, o argumento da abundância de terras que forjou 

o subdesenvolvimento agrícola do país (FURTADO, 1979) foi particularmente 

útil para conquista dos “espaços vazios” na Região dos Cerrados. O paradigma 

da “savanização das florestas”, que ditava serem as savanas decorrentes da 

degradação de matas, conduziu à lógica da imediata associação “pastagens – 

degradadas”, a despeito de sua riqueza e diversidade biológicas, 

sistematicamente ignoradas pelo IBGE, que desde 1940 não reconhece o 

Cerrado como cobertura natural, mas o atribui a priori uma vocação pecuária, 

considerando-o meramente “pastagem nativa”.  

 

 O argumento casado entre abundância e degradação das pastagens 

serviu ao Regime Militar e à iniciativa privada, durante a Modernização 

Conservadora, como justificativa central à ocupação do Centro-Oeste, marcado 

economicamente por uma pecuária extensiva, de produtividade balbuciante e 

assaz dependente dos fundos territoriais. A conquista da soja sobre os troncos 

retorcidos e rudes do Cerrado, tolerados pela mesma pecuária, forjou a 

alcunha de “celeiro do mundo” para as nossas savanas, ao transformar suas 

potencialidades agronômicas em produções de grãos sucessivamente 

recordes, levando o Brasil a uma posição sustentada no topo do ranking das 

commodities, ao mesmo tempo em que as taxas de desmatamento do Bioma – 

um dos Hostpots de biodiversidade - não raramente se apresentam superiores 

ao da Amazônia, sob a égide de que se tratam apenas de “pastagens 

degradadas”.  

 

A história se repete com a recente expansão canavieira. O setor resgata 

o mesmo mote para justificar a escolha do Cerrado para acomodação do 



 212                                                                       

projeto nacional de liderança em biocombustíveis, para o que a ocupação das 

“pastagens degradadas” permitiria o avanço sem incorrer em ameaça à 

segurança alimentar ou à integridade dos ecossistemas. 

 

A quase completa falta de estudos empíricos não permitia, até o 

momento, refutar o argumento. A presente tese demonstrou, entretanto, que na 

microrregião do sudoeste de Goiás, uma das mais produtivas zonas de grãos 

do país, e que ainda preserva importantes áreas de Cerrado, o avanço da 

cana-de-açúcar ao contrário do que propala o setor, está ocorrendo 

preferencialmente sobre áreas de lavouras (63% dos 62.420 hectares 

amostrados). As motivações para preferência às terras previamente arroteadas 

com agricultura não são explicadas pela mera característica de uso dos solos, 

mas pela reunião de atributos que de fato interessam à produção 

sucroalcooleira, isto é, maior fertilidade pedológica, melhores expectativas de 

rendimentos das soqueiras, sucesso na negociação com proprietários locais e 

proximidade da usina. 

 

Quando o avanço ocorre sobre pastagens, porque também 

intrinsecamente relacionadas às motivações cruciais, a incorporação de 

cerrados contíguos a elas é significativo: para cada 10 hectares de pastagens 

convertidas são desmatados 1,12 hectares de cerrado originalmente tolerados 

pelo sistema pecuário tradicional. A tese também foi capaz de alertar para os 

prováveis impactos indiretos do avanço da cana-de-açúcar, reverberando-se 

para além da área de estudo, quando proprietários e arrendantes da cana 

migram para regiões da Amazônia Legal e Pantanal para acomodarem suas 

atividades substituídas pelos canaviais. 

 

É preciso reconhecer as virtudes do etanol brasileiro. O saldo dos 35 

anos da experiência do PROALCOOL é extraordinário. Há desenvolvidas no 

país 550 variedades de cana-de-açúcar, inclusive muitas delas oriundas do 

Projeto Genoma da Cana, iniciado em 1999. A área plantada aumentou 30 

vezes de 1975 a 2007, a produtividade cresceu 65% e o custo de produção 

declinou, em valores reais, 75%. Em 1983, a produção de etanol subsidiada 

custava U$ 50 o barril contra os U$ 31 cobrados pelo barril de petróleo, 
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enquanto em 2007, o custo do etanol sem subsídios fechava a U$ 30 contra U$ 

71 do fóssil, mostrando que a viabilidade do biocombustível brasileiro não é 

determinada meramente pelo custo de oportunidade do petróleo, senão pela 

eficiência econômica da tecnologia agroindustrial desenvolvida 

domesticamente, flexibilidade industrial na produção de álcool e açúcar 

(ROSILLO-CALLE, 1986; NASS, PEREIRA & ELLIS, 2007; GOLDENBERG, 

2007; MACEDO et al., 2008). 

 

Essas vantagens são ainda mais notórias quando contrastadas com os 

demais países. O balanço energético da cana é de 1:8 contra 1;1,4 do milho 

americano; 1 hectare de cana-de-açúcar produz 8100 litros enquanto o hectare 

de milho nos EUA não passa de 3000 litros; o custo de produção estimado em 

2007 foi de U$ 0,22/l para o etanol de cana no Brasil, livre de subsídio, U$ 0,63 

e U$ 1,2 para o de milho e trigo, respectivamente, nos EUA, que injetou U$ 4,1 

bilhões de subsídios diretos,  e U$ 0,67 o produzido a partir da beterraba na 

União Européia, onde subsídios somaram nada menos do que U$ 7 bilhões em 

2006 (IEA, 2004; IEA, 2007).  

 

Por outro lado, não se pode fechar os olhos aos problemas. O setor 

canavieiro muito frequentemente rebate as críticas sobre eventuais 

competições entre etanol e alimentos usando o argumento de que a cana-de-

açúcar ocupa apenas 1% do território nacional (JANK & NAPPO, 2009). Não 

divulgam, porém, que a soja, como maior cultivar plantada no país, ocupa só 

2,7% e o milho outros 1,8%. Juntos, esses 3 itens abocanham quase ¾ de toda 

a agricultura brasileira, o restante pulverizado entre arroz, feijão, mandioca, 

trigo e uma centena de itens alimentícios que não somam 2,4% do território 

(ver SIDRA/IBGE,2009). Se forem consideradas apenas as áreas de lavoura 

temporária, que representam 92% de todas as terras arroteadas no país, o 

peso das três energéticas é ainda maior, crescente ao longo das últimas 

décadas, em taxa estatisticamente idêntica a da queda dos alimentos 

tradicionais.  

 

Como mostrou esta tese, o avanço da cana também tem grande 

potencial de desmatamento, e embora seja restrito a uma região de Goiás, 
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RAMOS-NETO & FELTRAN-BARBIERI (2009) demonstraram que para toda a 

região dos Cerrados, nada menos do que 142 mil hectares de vegetação nativa 

foram derrubados nos últimos 5 anos para plantio da cana, área maior do que a 

mais importante Unidade de Conservação do Cerrado, o Parque Nacional das 

Emas. 

 

Diante desses resultados, recomenda-se, primeiro, a revisão institucional 

do IBGE no seu sistema de classificação de uso do solo, para que se rompa 

com o paradigma do rebaixamento do Cerrado à “pastagem”. Não é possível 

desenvolver alternativas sensíveis à ocupação racional do Bioma se persistir tal 

classificação vetusta que confunde “cobertura” com “uso” da terra, erro no qual 

expoentes da questão bioenergética brasileira se apóiam para justificar a 

expansão canavieira, subestimando o potencial de impacto sobre a produção 

de alimentos e desmatamentos.    

 

É preciso, além, uma política bioenergética consolidada do ponto de 

vista dos impactos ambientais: há no Brasil uma clara divisão entre os órgãos 

públicos que se dedicam a fomentar e monitorar o Programa do Biodiesel e 

aqueles que o fazem para o Etanol. No primeiro, o foco na justiça social é 

liderado pelo MDA, enquanto no segundo o sucesso do álcool é visto como 

caminho único aquele alcançado por grandes investidores, ideal 

hegemonicamente sustentado pelo MAPA. Importante convergência dos dois 

programas está no papel que o Centro-Oeste – área core dos cerrados – tem 

desempenhando na expansão dos plantios de oleaginosas e cana, mas 

também no fato de que ambos tem dado pouca atenção justamente aos 

impactos ambientais e possíveis competições pelos solos mais férteis da 

região, o que parece um contra-censo.  

 

Mas algumas recomendações, sobretudo para o meio acadêmico, são 

mais facilmente alcançáveis em curto prazo: pesquisas de campo como esta 

tese apresentou são primordiais para testarem empiricamente assertivas que 

até então configuravam um debate calcado em cenários hipotéticos – como a 

abundância de pastagens na predição das áreas a serem convertidas pela 

cana – ou em pressupostos ideológicos que não escondem os interesses dos 
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setores envolvidos, como o caso da UNICA e do próprio ICONE, importantes 

defensores de uma suposta sustentabilidade da cana no Brasil.    

 

A construção de um arcabouço teórico capaz de fomentar argumentos 

razoáveis não pode prescindir senão de resultados objetivos, papel 

fundamental da Ciência.  



 216                                                                       

BIBLIOGRAFIA 

 
 
 
ABRAMOVAY, R. (1998) Paradigmas do capitalismo agrário em questão. 2ª ed. São 
Paulo/Campinas: Hucitec/Ed. Unicamp 
 
ABRAMOVAY, R (1999) “Moratória para os cerrados: elementos para uma estratégia de 
agricultura sustentável” Consórcio Atech / Museu Emílio Goeldi. São Paulo (mimeo.) 
 
ABRAMOVAY, R & MAGALHÃES, R. (2007) “The access of family farmers to biodiesel 
markets: partnerships between big companies and social movements”  
disponível em http://www.econ.fea.usp.br/abramovay/artigos_cientificos.htm. 
acesso em 24 de Novembro de 2008 
 
ABRAMOVAY (2008) “How to design policies and institutions to make small-scale farmers 
benefit from bioenergy development.(Replicable lessons from national and subnational 
level partnerships between government, industry and civil society in Brazil). Roma: FAO 
Preparatory Study for the FAO High-Level Conference on World Food Security: the 
Challenges of Climate Change and Bioenergy (mimeo.) 
 
ABRAMOVAY, R (org.) (2009) Biocombustíveis: a energia da controvérsia. São 
Paulo:Ed. Senac 
 
AB’SÁBER, A. N. (2003). Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades 
paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial 
 
ALVAREZ, R. & LIDEN, G. (2008) semi-continuous co-digestion of solid slaughterhouse 
waste, manure, and fruit and vegetable waste. Renewable Energy 33(4):726-734 
 
ANDERSON, W (1958) “Technological developments in world agricultural production”. 
Journal of Farm Economics 40(5):1470-1481 
 
ANDREOLI, C. & SOUZA, S.P. (2006) “Cana-de-açúcar: a melhor alternativa para 
conversão de energia solar e fóssil em etanol” Orplana (1):1-6 
 
ANP(2009) Agência Nacional do Petróleo. Produção de Biodiesel  
disponível em  
http://www.anp.gov.br/doc/dados_estatisticos/Producao_de_biodiesel_m3.xls 
acesso em 19 de fevereiro de 2009 
 
ANTT (2009) Agência Nacional de Transportes Terrestres. Mapa Multimodal 
Disponível em http://www.antt.gov.br/mapas/imagens/mapa_multimodal.pdf 
acesso em 27 de dezembro de 2007  
 
ARINOS DE MELO FRANCO, A (1958). Síntese da história econômica do Brasil. 
Salvador: Livraria Progresso Editora 
 
ASSAD, E. D.(coord.) (1994). Chuva nos cerrados: análise e espacialização. Brasília: 
Embrapa-CPAC/Embrapa SPI 
 
BANSE, M. et al. (2008) “Will EU biofuel policies affect global agricultural 
markets? European Review of Agricutural Economics 35(2): 117-141    
 
BARKER, M.G. (1960) “Mechanization and fram machinery” In MEIJ, J.L.(org.)  
Mechanization in agriculture. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. 
 



 217                                                                       

BARNARD, H.E. (1938) “Prospects for industrial uses for farm products” Journal of Farm 
Economics 20(1):119-133 
 
BARNEY, J.N & DITOMASO, J.M. (2008) Nonnative species and bioenergy: are we 
cultivating the next invader? Bioscience 58(1):64-70 
 
BARROS DE CASTRO, A. (1978/1983) “As mãos e os pés do senhor de engenho: 
dinâmica do escravismo colonial” In BARROS DE CASTRO, A. et al. Trabalho escravo, 
economia e sociedade. São Paulo: Editora Paz e Terra 
 
BLOCH, M. (1985) Introdución a la historia. 12ªed. Madrid: Fondo de Cultura 
Económica, 1985 
 
BLOCH, M. (2001). A terra e seus homens: agricultura e vida rural nos séculos XVII e 
XVIII. Bauru: Edusc. 
 
BORGHETTI, N.R.B., BORGHETTI, C.A. & ROSA FILHO, E. F. (2004). O Aquífero 
Guarani: a verdadeira integração dos países do Mercosul. Curitiba: GIA   
 
BOSERUP. E. (1987)  Evolução agrária e pressão demográfica. São Paulo: 
Hucitec/Polis 
 
BOURDIEU, P. (1984) Homo academicus. Paris : Edition de Minuit, Collection Le sens 
Commun.  
 
BP (2008) Beyond Petroleum. BP Statistical Review of World Energy June 2008 
disponível em http://www.bp.com/statisticalreview 
acesso em 03 de janeiro de 2009 
 
BRASIL. (1973a) Aproveitamento atual e potencial dos cerrados. Brasília: IPEA/IPLAN 
 
BRASIL (1973b) Plano de desenvolvimento econômico-social do centro-oeste. 
Brasília: Sudeco  
 
BRASIL (1975) II Plano Nacional de desenvolvimento: programa de ação do governo 
para a região centro-oeste (1975-1979). Brasília: MI 
 
BRASIL (1982) Centro-Oeste: a nova fronteira: um painel de informações. Brasília: MI 
 
BROWN L. (2006) Plan B 2.0: rescuing a Planet under stress and a civilization in 
trouble. New York: WW Norton & Co.  
 
CALDAS, C.J. (2008) “Ordenamento territorial para a expansão da cana-de-açúcar no 
Brasil: Zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar”  
disponível em http://www.riosvivos.org.br/arquivos/688493262.pdf 
acesso em 16 de setembro de 2008 
 
CALMON, P. (2002) História Social do Brasil. São Paulo: Martins Fontes, vol.1,2 e 3 
 
CAMPOS, A. A. & CARMÉLIO, E.C. (2009) “Construir a diversidade da matriz energética: 
o biodiesel no Brasil” In Abramovay, R.(org.) Biocombustíveis: a energia da 
controvérsia. São Paulo:Ed. Senac 
 
CARSON, R. (1966) Silent Spring. Harmondsworth: Penguin 
 



 218                                                                       

CARVALHO, F.M.V. et al. (2009) “The cerrado into-pieces: habitat fragmentation as a 
function of landscape use in the savannas of central Brazil” Biological Conservation 
142:1392-1403 
 
COELHO, S. (2007) ”Brazilian experience on Biofuels: perspectives for CDM projects” In 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and the energy 
Planning Agency of the Ministry of Mines and Energy of Brazil (EPE) 
disponível em http://www.unctad.org/sections/wcmu/docs/uxii_ditc_tedb_010_en.pdf 
acesso 20 de maio de 2009  
 
COELHO, S. (2008) “Sustainability of sugar cane ethanol” In BIOtop 
disponível em   
http://cenbio.iee.usp.br/download/eventobiotop/Suani_Coelho-CENBIO.pdf 
acesso 20 de maior de 2009 
 
CI (1999). Conservation International. “Ações prioritárias para a conservação da 
biodiversidade do cerrado e pantanal”. Belo Horizonte: Conservation International do 
Brasil (mimeo.). 
 
COOLMAN, F. & WILLENS, H. (1960). “Mechanization and the small farms” In MEIJ, 
J.L.(org.)  Mechanization in agriculture. Amsterdam: North-Holland Publishing Company 
 
COUTINHO, L. M. (2002) “O bioma do cerrado” In KLEIN, A. L. (org.). Eugen Warming e 
o cerrado brasileiro: um século depois. São Paulo: Ed. Unesp/ Imprensa Oficial 
 
CORTEZ, L.A.B. (2006) “ Estudo sobre as possibilidades e impactos da produção de 
grandes quantidades de etanol visando à substituição parcial de gasolina no Mundo”. In 
Biomassa:Etanol e Bodiesel. Instituto de Estudos Avançados da USP 
disponível em   http://www.iea.usp.br/iea/online/midiateca/bioenergiacortez.ppt 
acesso em 01 de abril de 2009 
 
CRULS, L (1892/2003) Relatório Cruls: comissão exploradora do planalto central do 
Brasil. Brasília: Senado Federal. Edições do Senado Federal vol. 22  
 
CRUTZEN, J.P., MOSIER, A.R., SMITH, K.A. & MINIWARTER, W. (2007). N20 release 
from agro-biofuel production negates global warming reduction by replacing fossil fuels. 
Atmospheric Chemistry & Physics Discussions 7: 11191-11205 
CUMMINS, C. L Jr. (1993) Diesel’s engine: from conception to 1918. Wilsonville: Carnot 
Press 
 
DALRYMPLE, D.G. (1964) “The American tractor comes to Soviet: the transfer of 
technology” Technology & Culture 5(2):191-214 
 
DAMICO, F.S  & NASSAR, A.M (2008) “Brazil’s agricultural expansion and policies” In US 
Agricultural Policy and the 2007 farm bill: promoting the economic resilience and 
conserving the ecological integrity of American farms.  
disponível em http://www.iconebrasil.org.br/arquivos/noticia/1585.pdf 
acesso em 21 de abril de 2009  
 
DELGADO, G. C. (2001). “Expansão e modernização do setor agropecuário no pós-guerra: 
um estudo da reflexão agrária”. Estudos Avançados 15(43):157-172. Dossiê 
Desenvolvimento Rural. 
 
DEMIRBAS, A. H. (2007) “Combustion of Biomass”. Energy Sources Part A” Recovery, 
Utilization, and Environmental Effects 29(6): 549-561 
  



 219                                                                       

DERMIBAS, A. H. &  DERMIBAS, I (2007) “Importance of rural bioenergy for developing 
coutries” Energy Conversion & Management 48(8):2386-2398 
 
DC Department of Commerce (1929a) “Fat and oil data for first quarter 1929: production, 
consumption, exports and imports with factory and warehouse stocks March 31”. Journal 
of American Oil Chemist’s Society 6(6):36-37 

DC Department of Commerce  (1929b) “Fat and oil data for second quarter 1929: 
production, consumption, exports and imports with factory and warehouse stocks June 30”. 
Journal of American Oil Chemist’s Society 6(9):34-43 
 
DC Department of Commerce (1929c) “Fat and oil data for third quarter 1929 production, 
consumption, exports and imports with factory and warehouse stocks September 3”. 
Journal of American Oil Chemist’s Society 6(12):27-30 
 
DC Department of Commerce (1929d) “Fat and oil data for fourth quarter 1929: production, 
consumption, exports and imports with factory and warehouse stocks December 31”. 
Journal of American Oil Chemist’s Society 7(3):105-107 
DIAS, G. L. S. (1978). “Estrutura agrária e crescimento extensivo”. Livre Docência. 
Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia e Administração. São Paulo 
(mimeo.) 
 
DIAS, G.L.S. & CASTRO, M.C. (1986) Colonização oficial no Brasil: erros e acertos na 
fronteira agrícola. São Paulo: Instituto de Pesquisas Econômicas. Série Relatórios de 
Pesquisa 32 
 
DOORNBOSCH, R. & STEENBLIK, R (2007) Biofuels: Is the Cure Worse Than the 
Disease? Paris. OECD. SG/SD/RT(2007)3 
 
DORR, T.C. (2008) Biofuels and food. Cereal Foods World 53(2):76-77 
 
DOWD, D.F. (1955) “Economic stagnation in Europe in the interwar period” Journal of 
Economic History 15(3):273-280 
 
DUTTON, P.V. (2000) “An overlooked source of social reform: family policy in French 
agriculture, 1931-1945” Journal of Modern History 72(2):375-412  
 
EGGERT, R.J. (1949) “Fats and oils: situation and outlook” journal of Farm Economics 
31(1):331-339 
 
EGLOFF, G. & MORREL, J.C. (1932) “The cracking of cottonseed oil” Industrial & 
Engeneering Chemistry 24(12):1426-1427 (1932) 
 
EIJCK, J. & ROMIJN, H. (2008) Prospects for Jatropha biofuels in Tanzania: an analysis 
with Strategic Niche Management. Energy Policy 36(1):311-325 
 
EITEN, G. (1972) “The cerrado vegetation of Brazil”. The Botanical Review 38(2):201-341 
 
EPE (2008). Cana-de-açúcar já é a segunda fonte primária de energia no Brasil 
disponível em http://www.epe.gov.br/PressReleases/20080508_1.pdf 
acesso em Maio,08, 2008 
 
FAEG (2008) Federação dos Agricultores do Estado de Goiás ”Cerrado vira refúgio da 
Cana” 
disponível em www.faeg.com.br 
acesso em 19 de janeiro de 2009 
 



 220                                                                       

FAIRHEAD, J. & LEACH, M. (1996) Misreading the African landscape: society and 
ecology in a forest-savanna mosaic. Cambridge: Cambridge University Press 
 
FAO (2007) Food and Agriculture Organization. Assessment of the world food security 
situation. Rome: Food & Agriculture Organization. Committee on World food security CFS 
2007/2 (mimeo.) 
 
FAO (2008) Food and Agriculture Organization. Agriculture Outlook 2008-2017. Rome: 
OCDE/FAO (mimeo.) 
 
FAO (2009) Food and Agriculture Organization Faostats 
disponível em www.faostats.fao.org  
acesso em 29 de dezembro de 2008  
 
FARGIONE, J. et al. (2008) Land clearing and the biofuel carbon debt. Science 319: 1235-
1238 
 
FEARNSIDE, P. M. (2001) “Soybean cultivation as a threat to the environment in Brazil”. 
Environmental Conservation 28(1):23-38 
 
FELTRAN-BARBIERI, R. (2004) “Cerrados sob fazendas: história agrária do Domínio do 
Cerrado”. Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo. Programa de Pós-
Graduação em Ciência Ambiental. São Paulo (mimeo.) 
 
FELTRAN-BARBIERI, R.(2008a) “Por que fazendeiros mantêm fragmentos de cerrado em 
suas propriedades?” In GROSTEIN, M.D. Ciência Ambiental: questões e abordagens. 
São Paulo: FAPESP/Annablume 
 
FELTRAN-BARBIERI,R. (2008b) “Passivo ambiental do agribusiness negligente: o 
desrespeito generalizado ao Código Florestal” Revista de Direitos Difusos 45(10):103-
122 
 
FERNANDES, S.D. et al. (2007) Global biofuel use, 1850-2000. Global Biogeochemical 
Cycles 21(2): 1-14 
 
FERRI, M.G. (coord.) (1971). III Simpósio sobre o cerrado. São Paulo: Edusp 
 
FIGUEIREDO, L. (2002) “O Brasil que assusta Bush”. Revista Primeira Leitura 2(3): 42-

49 
 
FORMAN, R.T.T. & WILSON, E.O. (1995). Land mosaics: the ecology of landscapes 
and regions. Cambridge: Cambridge Univ. Press 
 
FORNARI, H.D. (1979) “The big change: cotton to soybeans” Agricultural History 
53(1):245-253 
 
FRAITURE, C., GIORDANO, M. & LIAO, Y (2008) Biofuel and implications of agricultural 
mater use: blue impacts of green energy. Water Policy 10(1):67-81 
 
FREYRE, G. (1978) Casa Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o 
regime da economia patriarcal. Rio de Janeiro: José Olympio.  
 
FRIEDMAN, T. (2006) “The energy harvest”. The New York Times, September, 15, 2006   
Disponível em http://select.nytimes.com/2006/09/15/opinion/15friedman.html 
Acesso em 21 de janeiro de 2007 
 



 221                                                                       

FURTADO, C. (1979) Teoria e política do desenvolvimento econômico. 7ª ed. São 
Paulo: Ed. Nacional  
 
FURTADO, C. (1982) Formação econômica do Brasil.18a ed. São Paulo: Editora 

Nacional 
 
GIEBELHAUS, A.W. (1980) “Farming for fuel: the alcohol motor fuel movement of the 
1930’s”.Agriculture History 54(1):173-184 
 
GÓES, T. & MARRA, R (2008) “A expansão da cana-de-açúcar e sua sustentabilidade”  
disponível em www.embrapa.br/imprensa/artigos/2008/A%20expansao%20da%20cana-
de-acucar%20e%20a%20sua%20sustentabilidade.pdf 
acesso em 02 de junho de 2009 
   
GOLDENBERG, J. (2007) ”Ethanol for sustainable energy future” Science 315:808-810 
 
GOLDEMBERG,J. & GUARDABASSI, P. (2008) “Are biofuels a feasible option?” Energy 
Policy 37:10-14 
 
GOODLAND, R. & FERRI, M. G. (1979) Ecologia do Cerrado. Belo Horizonte: Itatiaia/ 
São Paulo: Edusp 
  
GORENDER, J. (1978/1992). O escravismo colonial. 6ªed. São Paulo: Ática 

GRAS, N.S.B (1925) A history of agriculture in Europe and America. New York: F.S. 
Crofts Co. 
 
GRESSEL, J. (2008) Trangenics are imperative for biofuels crops. Plant Science 
174(3):246-263 
 
GUIMARÃES ROSA, J. Grande sertão: veredas. 6a ed. Rio de Janeiro: José Olímpio, 

1968 
HAYAMI, Y. & RUTTAN, V.W. (1985) Agricultural development: an international 
perspective. Baltimore/London: John Hopkins University Press 
 
HEADY, E.O (1960) “Extend and conditions of agricultural mechanization in the US” In 
MEIJ, J.L.(org.)  Mechanization in agriculture. Amsterdam: North-Holland Publishing 
Company. 
 
IBGE (1950). V Recenseamento Geral do Brasil 1940: censos econômicos. Série 
Nacional vol. 3. Rio de Janeiro: Editora MAIC. 
 
IBGE (1956). Censo Agrícola 1950: VI Recenseamento Geral Brasil. Série Nacional, vol 
2. Rio de Janeiro: IBGE 
 
IBGE (1957). Enciclopédia dos municípios brasileiros. Grande Região Centro-Oeste. 
Rio de Janeiro: IBGE  
 
IBGE (1967). Censo Agrícola de 1960. VII Recenseamento Geral do Brasil. Série 
Nacional, vol 2. Rio de Janeiro: IBGE 
 
IBGE (1975). Censo Agropecuário de 1970. VIII Recenseamento Geral do Brasil. Série 
Nacional, vol 1. Rio de Janeiro:IBGE 
 
IBGE (1979). Censo Agropecuário de 1975. IX Recenseamento Geral do Brasil. Série 
Nacional, vol 1. Rio de Janeiro: IBGE 
 



 222                                                                       

IBGE (1984) Censo Agropecuário de 1980. X Recenseamento Geral do Brasil. Série 
Nacional, vol 2. Rio de Janeiro:IBGE 
 
IBGE (1991) Censo Agropecuário de 1985. XI Recenseamento Geral do Brasil. Série 
Nacional, vol 1. Rio de Janeiro:IBGE 
 
IBGE (1998) Censo Agropecuário de 1995/1996. XII Recenseamento Geral do Brasil. 
Série Nacional, vol 1. Rio de Janeiro:IBGE 
 
IBGE (2008) Censo Agropecuário de 2006: resultados preliminares.  
disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/2006/default.sh
tm/. acesso em 9 de junho de 2009  
 
HARRINGTON, J. & SORENSON, B (1956) Development of brazilian campo cerrado 
lands: IRI’s experience (mimeo.) 
 
HELFAND, S. M. & REZENDE, G. C. (2001) “A agricultura brasileira nos anos 1990: o 
impacto das reformas de políticas” In GASQUES, J. G. & CONCEIÇÃO, J. C. P. R. (org.) 
Transformações da agricultura e políticas públicas. Brasília: IPEA 
 
HOFFMANN, W. A. (2005) “Ecologia comparativa de espécies lenhosas de cerrado e 
mata” In SCARIOT, A., SOUSA-SILVA, J.C & FELFILI, J.M (orgs) Cerrado: ecologia, 
biodiversidade e conservação. Brasília: MMA/Emprapa CPAC 
  
HOLBROOK, E.A. (1924) “The world’s present fuels resources” Annals of the American 
Academy of Political and Social Sciences 111:203-11  
 
HOMER-DIXON, T. (2006) The upside of down: catastrophe, creativity and renewal of 
civilization. Washington: Island Press  
 
HUNNICUTT, B.H (1945) Brazil, world frontier. New York: Van Nostrand 
 
IEA International Energy Agency (2004) Biofuels for transport: an international 
perspective. 
disponível em http://www.iea.org/textbase/nppdf/bt.2004.pdf 
acesso em 03 de Janeiro de 2008 
 
IEA (2007)  World Energy Outlook 2007 
Disponível em http://www.iea.org/textbase/nppdf/weo2007.pdf 
acesso em 21 de fevereiro de 2008 
 
IFNP (2003). Agrianual 2004: anuário da agricultura brasileira. São Paulo: Instituto 
FNP   
 
IFNP (2006) Agrianual 2007: anuário da agricultura brasileira. São Paulo: Instituto FNP 
 
IFNP(2007) Agrianual 2008: anuário da agricultura brasileira. São Paulo: Instituto FNP 
 
IFNP(2008) Agrianual 2009: anuário da agricultura brasileira. São Paulo: Instituto FNP 
 
IO (2001) Industrial Oils. “Historical perspectives on vegetable oil-based diesel fuels” 
Industrial Oils 12:1103-1107   
 
JANK, M.S (2008) “A fome dos Grandes” Entrevista concedida a Amália Safatle, Página 
22 19 (5):10-15  
Disponível em http://www.pagina22.com.br/index.cfm?fuseaction=entrevista&id=336 



 223                                                                       

Acesso em 21 de janeiro de 2009  
 
JANK, M.S. & NAPPO, M. (2009) “Etanol de cana-de-açúcar: uma solução energética 
global sob ataque” In ABRAMOVAY, R. (org.) Biocombustíveis: a energia da 
controvérsia. São Paulo:Ed. Senac 
 
JASNY, N. (1932) “Tractor versus horse as a source of farm power” The American 
Economic Review 25(4):708-723 
 
JASSPON, W.H. (1949) “Outlook for world fats and oils production and use” Journal of 
Farm Economics 31(1):325-330 
 
JOHSTON, M. & HOLLOWAY, T. (2007) “A global comparison of National production 
potentials” Environmental Science & Technology 41(28):7967-73 
 
KLINE, K.L. & DALE, V.H. (2008) “Biofuels: effects on land and fire” Science 321:199  
 
LABOURIAU, M. L.S. et al. (1997) “Late Quaternary vegetational and climatic changes in 
cerrado and palm swamp from central Brazil”. Palaeogeography, Paleoclimatology and 
Palaeocology 128:215-226 
 
LATOUR, J. (1949) Goiás: uma nova fronteira humana. Rio de janeiro: Conselho de 
Imigração e Colonização/Empresa Gráfica do Ouvidor S.A. 
 
LEACH, R.H. (1954) “The Federal Government and the peanuts industry” Southern 
Economic Journal 21(1):53-61 
 
LEAL, F.A. & JESUS, S.M. (2006) “Monitoramento do uso e ocupação do solo nos 
municípios do Corredor de Biodiversidade 2004-2005” Relatório Técnico Oréades Núcleo 
de Geoprocessamento. Mineiros (mimeo.). 
 
LEDRU, M.P (2002). “Late Quaternary history and evolution of cerrados as revealed by 
palinological records” In OLIVEIRA, P. S. & MARQUIS, R. J. (ed.). The cerrados of 
Brazil: ecology and natural history of a neotropical savanna. New York: Columbia 
University Press 
 
LEWIS, C.W. (1981) “Biomass through the ages” Biomass 1:5-15 
 
LI, X. et al. (2007) Emissions characteristics of particulate matter from rural household 
biofuel combustion in China. Energy & Fuels 21:845-851 
 
LIMA, J.E.F.W. (2005) “Estimativa de produção hídrica superficial do cerrado brasileiro” In 
SCARIOT, A., SOUSA-SILVA, J.C & FELFILI, J.M (orgs) Cerrado: ecologia, 
biodiversidade e conservação. Brasília: MMA/Emprapa CPAC 
 
LYND, L.R et al. (2008) “How biotech can transforms biofuels”. Nature Biotechnology, 
26(2):169-172    
 
MACEDO, I. et al (2008) “Greenhouse gases emissions in the production of sugarcane in 
Brazil: the 2005/2006 averages and prediction for 2020”. Biomass & Bioenergy    
 
MACHADO, R.B. et al. (2004a). “Estimativas de perda do cerrado brasileiro” Relatório 
Técnico não publicado. Brasília:CI.  
disponível em http://www.conservation.org.br/publicacoes/ 
acesso em 21 de maio de 2009 
 



 224                                                                       

MACHADO, R.B. et al. (2004b). “Evolução do uso do solos no corredor Cerrado-Pantanal: 
estimativas de desmatamento entre 1989 e 2004.” Relatório Técnico não publicado. 
Brasília:CI.  
disponível em http://www.conservation.org.br/publicacoes/ 
acesso em 21 de maio de 2009 
 
MATHEWS, J.A. (2007) Biofuels: what a biopact between North and South could achieve. 
Energy Policy 358:3550-3570 
 
MAIC (1924). Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. IV Recenseamento Geral 
do Brasil 1920. Vol 3. Partes 1,2 e 3. Rio de Janeiro: Editora MAIC 
 
MARQUES, P. V. & MELLO, P. C. (1999) “Mercados futuros de commodities 
agropecuários: exemplos e aplicações aos mercados brasileiros. São Paulo: Bolsa 
de Mercadorias & Futuros 
 
MARTINS, J.S. (1997) Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano. São 
Paulo: HUCITEC 
 
MASIERO, G. & LOPES, H. (2008) “Etanol e biodiesel como recursos energéticos 
alternativos: perspectivas da América Latina e da Ásia” Revista Brasileira de Política 
Institucional 51(2):60-79 
 
MAZOYER, M. & ROUDART, L. (2001) História das agriculturas do mundo: do 
neolítico à crise contemporânea. Lisboa: Instituto Piaget 
 
MELO, A. L. P., FAVARETO, A. S. & BITTENCOURT, G. L. (1998) “Impactos ambientais 
das atividades agropecuárias na região dos cerrados” Programa das Nações Unidas para 
o desenvolvimento. Brasília: PNUD-Projeto BRA/94/016 (mimeo.). 
 
MDA (2008) Ministério do Desenvolvimento Agrário. O selo combustível social  
Disponível em http://www.mda.gov.br 
acesso em 22 de maio de 2008 
 
MDA (2009) Ministério do Desenvolvimento Agrário 
Disponível em http://www.mda.gov.br/portal/index/show/index/cod/134/codInterno/20297 
Acesso em 04 de abril de 2009 
 
MIELKE, S. (1985) “Present and future position of palm and kernel oils in world supply and 
trade”. Journal of American Oil Chemistry Society 62(2):193-97 
 
MINC, C (2009) entrevista à Rádio CBN em 29/05/2009 
Disponível em http://cbn.globoradio.globo.com/programas/cbn-brasil/2009/05/29/SAI-
FORTALECIDO-DE-REUNIAO-COM-LULA-PRESIDENTE-GARANTIU-QUE-VAI-
CONVERSAR-COM-MINISTROS.htm 
Acesso em 31 de maio de 2009-06-01 
 
MISTRY, J. (1998) “Decision-making for fire use among farmers in savannas: an 
exploratory study in Distrito Federal, central Brazil. Journal of Environmental 
Management 54(4):321-334   
 
MISTRY, J (2000) World’s savannas: ecology and human use. Harlow: Prentice Hall 
   
MITCHELL, F.S. (1960) Conditions for mechanization in Europe In MEIJ, J.L.(org.)  
Mechanization in agriculture. Amsterdam: North-Holland Publishing Company 
 
MONBEIG, P. (1940) Le Brésil. Paris: Press Universitaires de France. 



 225                                                                       

 
MORAES, M.A.F.D. (2007) Indicadores de mercado de trabalho do sistema agroindustrial 
da cana-de-açúcar no Brasil no período 1992-2005. Estudos Econômicos 37(4):875-902 
 
MORAES, M. D. C. (2000) “Memórias de um sertão desencantado: modernização 
agrícola, narrativas e atores sociais nos cerrados do sudoeste piauiense”. Tese de 
Doutorado. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas. Campinas (mimeo.) 
 
MORAN, E. F. (1994). Adaptabilidade humana: uma introdução à antropologia 
ecológica. São Paulo: Edusp 
 
MPGO (2008) Ministério Público de Goiás ”Cerrado vira refúgio da Cana”  
disponível em 
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/conteudo.jsp?page=11&pageLink=9&conteudo=noticia/
5ad3e860435b07a2e514a44c8c4f2818.html 
acesso em 9 de janeiro de 2009-05-26 
 
MUELLER,C. C. (1992) “Dinâmicas, condicionantes e impactos sócio-ambientais da 
evolução da fronteira agrícola no Brasil”. Brasília: ISPN (mimeo.)  
 
MUELLER, C.C  (1995) “A sustentabilidade da expansão agrícola nos cerrados”. Brasília: 
ISPN (mimeo.). 
 
MYERS, N. et al. (2000) “Biodiversity hotspots for conservation priorities” Nature 403: 853-
858 
 
NASS, L.L., PEREIRA, P.A.A. & ELLIS, D. (2007) “Biofuels in Brazil: an overview” Crop 
Science 47:2228-2237 
  
NASSAR, A.M. (2008a) “Sustainability considerations for ethanol”  
disponível em http://www.iconebrasil.org.br/arquivos/noticia/1615.pdf. 
acesso em 21 de abril de 2009 
  
___________ (2008b). “Disponibilidade de terras para biocombustíveis e alimentos: 
chegamos ao limite?”. Cadernos FVG Projetos: biocombustíveis 3(7):1-3.  
disponível em http://www.iconebrasil.org.br/arquivos/noticia/1719.pdf 
acesso em 21 de abril de 2009 
 
NASSAR, A.M. et al. (2008) “Prospects of the sugarcane expansion in Brazil: impacts on 
direct and indirect land use changes” In ZUURBIER, P. & VAN DER VOOREN, J (ed.) 
Sugercane ethanol: contributions to climate change mitigation and the environment. 
Wageningen: Wageningen Academic Press     
 
NAVARRO, Z. (2001) “Desenvolvimento rural braslileiro: os limites do passado e o 
caminho do futuro”. Estudos Avançados 15(43):83-100 Dossiê Desenvolvimento Rural. 
NOVAES, W. (2009) Adiado o zoneamento ecológico-econômico do Cerrado”  
disponível em http://www2.tvcultura.com.br/reportereco/artigo.asp?artigoid=159  
acesso em 26 de maio de 2009 
NAYLOR, R. L et al. (2008) “The ripple effect:biofuels, food security and the environment” 
Environment 49(9):30-43  
 
NOVAES, J.R.P. (2007) Campeões de produtividade: dor e febre nos canaviais paulistas. 
Estudos Avançados 21(59):167-177. Dossiê Energia 
 



 226                                                                       

OLIVEIRA, A. U. (2001) “A longa marcha do campesinato brasileiro: movimentos sociais, 
conflitos e reforma agrária”. Estudos Avançados 15(43):185-206 Dossiê 
Desenvolvimento Rural 
 
OLMSTEAD, A.L. & RHODE, P.W (1994) “The agricultural mechanization controversy of 
the interwars years” Agricultural History 68(3):35-53 
 
OXFAM (2008) Oxfam International Another inconvenient thruth: how biofuel policies 
are deepening poverty and accelerating climate change. Oxfam Briefing Paper 114 
 
VALVERDE, O. (1981) “Geografia da pecuária no Brasil”. Rio de Janeiro/PUC-Rio. Série 
Estudos 1(1) 56-86. 
 
PEIXINHO,D. M. (1998) “Onças vermelhas e amarelas: a ocupação dos cerrados e a 
dinâmica sócio-espacial em Rondonópolis- Mato Grosso”  Dissertação de Mestrado. 
Universidade de São Paulo. Faculdade de Filisofia, Ciências Humanas e Letras. São 
Paulo 
 
PETERS, J. & THIELMANN, S. (2008) Promoting biofuels: implications for developing 
countries. Energy Policy 36(4):1538-1544 
 
PIMENTEL, M. F., CHRISTOFIDIS, D. & PEREIRA, F. J. S. (1977) “Recursos hídricos no 
cerrado” In FERRI, M. G. (coord.) Simpósio sobre o Cerrado 4. São Paulo: Edusp 
 
POSTAM,M.M. (1967) An economic history of Western Europe 1945-1964. London: 
Methuen & Co.  
 
POUSA, G.P.A.G. et al. (2007) “History and policy of biodiesel in Brazil” Energy Policy 
35:5393-5398 
 
PRADO JÚNIOR, C. (1981). História econômica do Brasil. 26a ed. São Paulo: Editora 
Brasiliense. 
 
PRESIDÊNCIA (2009a) Presidência da República federativa do Brasil. Subchefia para 
assuntos jurídicos. Lei 5173-1966. 
disponível em: www.legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Vim_Identificacao/lei5173-
1966 
acesso em 21 de janeiro de 2009 
 
________ (2009b) Lei 5174-1966 
disponível em www.legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Vim_Identificacao/lei5174-
1966 
acesso em 21 de janeiro de 2009 
 
________ (2009c) Lei 5227-1966 
disponível em www.legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Vim_Identificacao/lei5227-
1967/lei5174-1966 
acesso em 21 de janeiro de 2009 
 
PRIMAVESI, A. (1979) Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais. 
9a ed. São Paulo: Nobel 
 
PRYDE, E.H (1979) “Vegetable oil raw materials” Journal of American Oil Chemists’ 
Society 56:719-725 
 
RAJAGOPAL, D. et al. (2007) Challenge of biofuels: filling the tank without emptying the 
stomach? Environmental Research Letters 2(4):1-9 



 227                                                                       

RAMADHAS, A.S. et al. (2004) “Use of vegetable oils as I.C. engine fuels: a review” 
Renewable Energy 29:727-742 
 
RAMOS, P. (2001) “Propriedade, estrutura fundiária e desenvolvimento rural” Estudos 
Avançados 15(43):141-156. Dossiê Desenvolvimento Rural. 
 
RAMOS-NETO, M.B. & FELTRAN-BARBIERI, R (2009) “The truth about brazilian 
sugarcane etanol” não publicado, submetido à avaliação na revista Biomass & Bioenergy 
em 12 de junho de 2009    
 
RASMUSSEN, W.D. (1967) “Technological chande in westerns sugar beet production” 
Agricultural History 41(1) 31-36 
 
REATO, A. & MARTINS, E.S (2005) “Classes de solo em relação aos controles da 
paisagem do bioma cerrado” In SCARIOT, A., SOUSA-SILVA, J.C & FELFILI, J.M (orgs) 
Cerrado: ecologia, biodiversidade e conservação. Brasília: MMA/Emprapa CPAC 
   
REUTERS (2009) Open and planned US cellulosic ethanol plants.  
disponível em  http://uk.reuters.com/article/oilRpt/idUKN1952406520090219 
Acesso em 19 de fevereiro de 2009 
 
RIBEIRO, D. (2001) O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2ªed, 17ª 
reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras 
 
RICARDO, C. (1970) Marcha para o oeste: a influência da bandeira na formação 
social e política do Brasil.4ªed. São Paulo: Edusp/ José Oympio 
 
RICKLEFS, R. E. (2000) A economia da natureza: livro-texto em ecologia básica. 3ª 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara/Koogan 
 
RIZZINI, C. T. (1997) Tratado de fitogeografia do Brasil: apectos ecológicos, 
sociológicos e florísticos. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural 
 
ROBERTSON, C.J. (1937) “Geografical trends in sugar production” Geografical Review 
22(1):120-130 
 
RODRIGUES, R. (2006) “Agroenergia: cana e alimentos” In Biomassa:Etanol e Bodiesel. 
Instituto de Estudos Avançados da USP 
disponível em   http://www.iea.usp.br/iea/online/midiateca/bioenergiarodrigues.ppt 
acesso em 01 de abril de 2009 
 
ROMEIRO, A. R. (1998) Meio ambiente e dinâmica das inovações na agricultura. São 
Paulo: Annablume/FAPESP 
 
ROSILLO-CALLE, F (1986) “The brazilian ethanolchemistry industry (a review). Biomass 
11-19-38 
 
ROSILLO-CALLE, F. & HALL, D.O. (1987) “Brazilian alcohol: fuel versus food?” Biomass 
12: 97-128  
 
SACHS, I. (2001). “Quo vadis, Brasil?” In Sachs, I., Wilheim, J. & Pinheiro, P.S. (orgs.). 
Brasil: um século de transformações. 2ª reimp. São Paulo: Companhia das Letras. 
pp.488-501 
 
SACHS, I. (2002). Caminhos para o desenvolvimento sustentável. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Garamond 
 



 228                                                                       

SACHS, I. (2003). Inclusão social pelo trabalho. Rio de Janeiro: Garamond 
 
SACHS, I. (2004). “Experiências internacionais de um cientista inquieto: entrevista com 
Ignacy Sachs” Rev. Estudos Avançados 18(52):353-372. 
SACHS, I. (2005). “Da civilização do Petróleo a uma nova civilização verde” Estudos 
Avançados. 19(55):196-214 
 
SACHS, I. (2007a) “A revolução energética do século XXI”. Estudos Avançados 21 
(59):21-38. Dossiê Energia 
 
SACHS, I. (2007b) Rumo à ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. 
São Paulo: Cortez 
 
SAGAR, A.D. & KARTHA, S. (2007) “Biofuel and sustainable development?” Annual 
Review of Environmental Resources 32:131-167 
 
SANTOS, A.A. (2008) “A expansão da cana-de-açúcar em Goiás volta a preocupar” 
Federação dos Agricultores do Estado de Goiás”  
disponível em 
http://www.faeg.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=306:a-expansao-
da-cana-de-acucar-em-goias-volta-a-preocupar&catid=11:artigos-publicados&Itemid=57 
acesso em 03 de março de 2009 
 
SANTOS, M & SILVEIRA, M. L. (2001) O Brasil: território e sociedade no início do 
século XXI. Rio de Janeiro: Record 
 
SAWYER, D. (2008) Climate Change, biofuel and eco-social impacts in the Brazilian 
Amazon and Cerrado. Philosophical Transactions of the Royal Society B:1-6 
 
SCARIOT, A. & SEVILHA, A.C (2005) “Biodiversidade, estrutura e conservação de 
florestas estacionais no Cerrado” In SCARIOT, A., SOUSA-SILVA, J.C & FELFILI, J.M 
(orgs) Cerrado: ecologia, biodiversidade e conservação. Brasília: MMA/Emprapa 
CPAC 
 
SCHARLEMANN, J.P.W. & LAURANCE, W.F. (2008) How green are biofuels? Science 
319:43-44 
 
SCHMIDT, C. B. (1976) Técnicas agrícolas primitivas e tradicionais. Rio de Janeiro: 
Conselho Federal de Cultura/Departamento de Assuntos Culturais 
 
SEA(2007)The Development of Swedish Climate Strategy  
disponível em:  
http://www.swedishenergyagency.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D1003772
0FC12573A20037941C/$file/The%20development%20of%20the%20Swedish%20Climate
%20Strategy.pdf 
acesso em 20 de fevereiro de 2008 
 
SENTI, F.R. (1972) “Influence of world fat and oil consumption on protein supply” Journal 
of American Oil Chemists’ Society 49:337-342 
 
SEARCHINGER, T. et al. (2008) Use of US croplands for biofuels increases greenhouses 
gases through emissions from land-use change. Science 319:1238-1240 
 
SHAHID, E.M. & JAMAL, Y. (2008) “A review of biodiesel as vehicular fuel” Renewable & 
Sustainable Energy Review 12:2484-2494 
 



 229                                                                       

SHURTLEFF, W. & OAYAGI, A (2007) History of soybeans and soyfoods:1100BC to 
the 1880’s“ 
disponível em http://www.soyinfocenter.com/HSS/soybean_crushing1.php 
acesso em 02 de fevereiro de 2009 
 
SIDRA/IBGE (2009) Sistema IBGE de Recuperação Automática.  
disponível em http://www.sidra.ibge.gov.br/ 
acesso em 12 de dezembro de 2008 

 
SILVA, V. M. (2003) História agrária em Goiás. Goiânia: Ed. Alternativa 
 
SILVA-JÚNIOR, M. C. & FELFILI, J. M (1998). A vegetação da Estação Ecológica de 
Águas Emendadas. Brasília: GDF/Ibama 
 
SILVA, J.G (2001) “Velhos e novos mitos do rural brasileiro” Estudos Avançados 
15(43):37-50. Dossiê Desenvolvimento Rural.    
 
SILVA, J.G. (2008) “Crisis de los alimentos: lecciones de la historia reciente”. Revista 
Española de Estudios Agrosociales e Pesqueros 218:171-196 
 
SILVA, O. & FISCHETTI, D. (2008). Etanol: a revolução verde e amarela. São Paulo: 
Bizz Editorial 
 
SIMONSEN, R. C. (1967). História econômica do Brasil: 1500-1820. 5ªed. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional 
 
SOLBRIG, O.T., MEDINA, E & SILVA, J.F. (1996) (ed.) Biodiversity and savanna 
ecosystem processes: a global perspective. New York: Springer 
 
SOLOMON, B.D. et al. (2007) “Grain and celulosic ethanol : history, economics, and 
energy policy”. Biomass & Bioenergy 31:416-425 
 
SORENSEN, B. (1991) “A history of renewablr energy technology” Energy Policy 1:8-11 
 
SPAROVEK, G. et al. (2007) “Sugarcane ethanol production in Brazil: na expansion model 
sensitive to socioeconomic and environmental concerns” Biofuels, Bioproducts & 
Biorefinaries 1:270-82 
 
SPAROVEK, G. et al (2008) “Environment, land-use and economic implications of brazilian 
sugar-cane expansion: 1996-2006”. Mitig. Adapt. Strateg. Glob. Change 1-14 
 
SUDECO (1979). Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste Centro-Oeste: 
a nova fronteira:um painel de informações. Fortaleza: Divisão de Mecanografia 
 
THOMPSON, W.N (1981) “Increasing the supply of soybeans” Journal of American Oil 
Chemists’ Society 3: 140-142   
 
THORNLEY, P. & COOPER, D (2008) “The effectiveness of policy instruments in 
promoting bioenergy” Biomass & Bioenergy 32:903-913 
 
TOLMASQUIM, M.T. (2007a) “Civilização da Biomassa: matriz energética” In “Matriz 
Energética Brasileira”, Ciclo de Debates em Biomassa, Instituto de Estudos Avançados da 
Universidade de São Paulo. 
Disponível em 
http://www.iea.usp.br/iea/online/midiateca/biomassa/v070306/Web/Script/index_IE.htm 
acesso em 21 de maio de 2009 
 



 230                                                                       

TOLMASQUIN, M.T. (2007b) In United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD) and the energy Planning Agency of the Ministry of Mines and Energy of 
Brazil (EPE).  
disponível em http://www.unctad.org/sections/wcmu/docs/uxii_ditc_tedb_013_en.pdf 
acesso em 21 de maio de 2009 
 
TOLMASQUIM, M. T. & SERVA, G.B. (2008). Cadernos de Energia EPE: perspectivas 
para o etanol no Brasil. Brasília: Ministério de Minas e Energia/Empresa de Pesquisa 
Energética, EPE-DPG-RE-016/2008-r1 de 03 de outubro de 2008 
 
TORRES, A. M., NOGUEIRA M. P. & ROSA, F. R. T. (2003) “Mercado e perspectivas: 
rebanho numeroso, qualidade de boi de pasto e sanidade garantem bons negócios ao 
setor”. Agroanalysis 23(4):8-11 
 
TURNER, F.J. (1920/1947) The frontier in American history. New York: Holt 
 
TYNER, W.E. (2008) “The global impacts of US and EU biofuels policies” In ZUURBIER, 
P. & VAN DER VOOREN, J (ed.) Sugercane ethanol: contributions to climate change 
mitigation and the environment. Wageningen: Wageningen Academic Press  
 
UNEP (2008) Carbon and biodiversity: a demosntration atlas. Cambridge: UNEP 
 
UNGER, M. (2008) “Estratégias para o desenvolvimento sustentável na Amazônia”, In 
Prêmio Eco da Câmara Americana do Comércio “AMCHAM” 
disponível em: 
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/conteudo_391921.shtml 
acesso em 12 de maio de 2009 
 
USDA (2008) United States Department of Agriculture. Soybean and oil crops: market 
outlook.  
 
disponível em http://www.ers.usda.gov/briefing/soybeansoilcrops/2008baseline.htm 
acesso em 01 de fevereiro de 2009 
 
USDA (2009) United States Department of Agriculture. NASS Data & Statistics. 
disponível em htpp://www.nass.usda.gov/Data_and_statistics/Quick_Stats.html 
acesso em 01,02,03, 04 de fevereiro de 2009 
 
USDOE (2008) U.S. Department of Energy. Biomass Multi-Year Program Plan.  
disponível em http://www1.eere.gov/biomass/pdfs/biomass_program_mypp.pdf 
acesso em 22 de fevereiro de 2008 
 
VAN DER WEID, J. (2009) “Biocombustíveis: solução ou problema?” ABRAMOVAY, R 
(org.) (2009) Biocombustíveis: a energia da controvérsia. São Paulo:Ed. Senac  
 
VANHARGEN, F.A. (1959) História Geral do Brasil, antes da sua separação e 
independência de Portugal São Paulo: Melhoramentos 
 
VIANNA MOOG. (1944) Bandeirantes e pioneiros: paralelo entre duas culturas. 
Lisboa: LBL 
 
VILLA-VERDE, C.M. (2001) “O crédito rural e a capacidade de pagamento do setor 
agrícola” In GASQUES, J.G & CONCEIÇÃO, J.C.P.R (orgs.) Transformações da 
agricultura e políticas públicas. Brasília: IPEA  

 



 231                                                                       

VIVIER, N. (2006) “Agriculture and economic development in Europe 1870-1939” IEHC 
2006 Helsinki 18pp (mimeo.) 

 
VOITURIEZ, T. (2000) “What explains price volatility changes in commodity markets? 
Answers from the world palm-oil market”  Agricultural Economics 25:195-301  

 
WAIBEL, L. (1958) Capítulos de geografia tropical e do Brasil. Rio de Janeiro: Serviço 
Gráfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
 
WALLACE, D.B. & BAKER, M.A. (1960) “Labour problem and mechanization” In MEIJ, 
J.L.(org.)  Mechanization in agriculture. Amsterdam: North-Holland Publishing Company 
 
WALSH, R.M. (1944) “Response to price in production of cotton and cottonseed” Journal 
of American Oil Chemist’s Society 26(2):359-372 
WALTER, H (1986). Vegetação e zonas climáticas. São Paulo: EPU 
 
WALTON, J. (1938) “The fuel possibilities of vegetable oils, gas oil power” Chemical 
Abstracts 33:167-168  
 
WEBB, S.B. (1981)”The impact of increase alcohol production on agriculture: a simulation 
study” American Journal of agricultural economics 63(3):532-537   
 
WHITE, D. (1920). The petroleum resources of the world” Annals of the Americam 
Academy of Political & Social Sciences 89:111-134 
 
WRITGH, D.E. (1993) “Alcohol wrecks a marriage: the Farm Chemurgic Movement and 
the USDA in the Alcohol fuels campaigni in spring of 1933. Agriculture History 67(1):36-
66  
 
WWF (1995) “De grão em grão o cerrado perde espaço: cerrado: impactos do processo de 
ocupação”. Brasília: WWF Brasil (mimeo.) 
 
_____(2000) Expansão agrícola e perda da biodiversidade no cerrado: origens 
históricas e o papel do comércio internacional. Brasília: WWF Brasil. Série Técnica 
Vol. VII 
 
YOUNG, M.D. & SOLBRIG, O.T. The world’s savannas: economic drive forces, 
ecological constraints and policy options for sustainable land use. London: Taylor 
and Francis 
 
YOSHI, K., CAMARGO, A. J. & ORIOLO, Á. L. (orgs.).(2000) Monitoramento ambiental 
nos projetos agrícolas do Prodecer. Planaltina:Embrapa Cerrados 
 
ZUURBIER, P. (2008) “Food and Energy: impacts on land use”. Disponível em 
http://www.iconebrasil.org.br/arquivos/noticia/1700.pdf 
Acesso em 21 de abril de 2009 


