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RESUMO 
 

 

O interesse pelo desenvolvimento desta pesquisa surgiu a partir da grande 
expansão dos canaviais no município de Ituverava. As queimadas têm sido utilizadas 
para viabilizar o corte manual da cana. A grande demanda por mão de obra 
fomentou a migração de trabalhadores oriundos, principalmente, de estados 
nordestinos. Esse movimento migratório tem provocado impactos sociais, como o 
―inchaço‖ dos municípios canavieiros e a desestruturação de famílias, com o 
abandono de esposas e filhos. Os debates em torno das queimadas, até 
recentemente, colocavam em lados opostos ambientalistas e usineiros. A questão 
ambiental estimulou a criação de leis para regulamentar e extinguir de forma 
gradativa o uso do fogo como método de manejo. A partir de 2006, houve uma 
mudança de discurso e atitude por parte do setor sucroenergético. Essa mudança 
redundou na assinatura do chamado Protocolo Agroambiental, acordo firmado entre 
representantes do setor e o governo paulista. Entre outras diretrizes, o Protocolo 
antecipou as metas para a extinção das queimadas. O resultado foi o rápido avanço 
no corte mecanizado da cana, o que tem provocado efeitos positivos ao meio 
ambiente e, ao mesmo tempo, ceifado a mão de obra do cortador de cana. Parte dos 
ex-cortadores de cana está sendo inserida no processo de mecanização e na 
indústria. Entretanto, esse processo não tem conseguido absorver toda a mão de 
obra ―descartada‖ do corte da cana, mormente os trabalhadores com pouca ou 
nenhuma escolaridade. Nesse sentido, a pesquisa visa apontar os impactos 
socioambientais da mecanização do corte da cana no município pesquisado, o qual, 
de certa forma, espelha a realidade de outras localidades. Dessa forma, o presente 
trabalho poderá oferecer subsídios para a implantação de políticas públicas e de 
projetos de iniciativa privada, em nível mesorregional, microrregional e municipal, 
com vistas a dirimir ou amenizar os efeitos desses impactos. Trata-se de uma 
pesquisa exploratório-descritiva, de natureza qualitativa, e, para desenvolvê-la, além 
da pesquisa bibliográfica, foi realizada uma pesquisa de campo para a coleta de 
dados primários, por meio de entrevistas semidirigidas com os atores envolvidos.  
 
Palavras-chave: mecanização do corte da cana-de-açúcar; impactos 
socioambientais; município de Ituverava; requalificação de mão de obra; direito ao 
desenvolvimento. 
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ABSTRACT 
 

Interest in the development of this research came from the great expansion of 
sugarcane plantations at Ituverava. The fires have been used to facilitate the manual 
sugarcane cutting. The great demand for labor fueled the migration of workers from 
mainly from northeastern states. This migratory movement has caused social 
impacts, such as the "swelling" of municipalities sugarcane and disintegration of 
families, with the abandonment of wives and children. The debates around the fire, 
until recently, placed on opposite sides of mill owners and environmentalists. The 
environmental issue has stimulated the creation of laws to regulate and extinguish 
gradually the use of fire as a management method. From 2006 there was a change in 
attitude and speech by the sugarcane industry. This change resulted in the signing of 
the so-called Environmental Protocol, an agreement between industry 
representatives and state government. Among other guidelines, the anticipated 
Protocol targets for extinction of fires. The result was the rapid advances in 
mechanization of sugarcane, which has led to positive effects on the environment 
and at the same time, cut down the manpower of the cane cutter. Part of former cane 
cutters is being inserted in the process of mechanization and industry. However, this 
process has been unable to absorb all the labor "discarded" the sugarcane cutting, 
especially workers with little or no schooling. In this sense, the research points out 
the environmental impacts of the mechanization of sugar cane harvesting in the city 
researched, which, in a way, mirrors the reality of other localities. Thus, this study 
may provide insight into the implementation of public policies and private sector 
projects in mesorregional level, micro-regional and municipal levels, in order to 
resolve or mitigate the effects of these impacts. It is a research-decritiva exploratory, 
qualitative, and to develop it beyond the literature, we conducted a field study to 
collect primary data through semi-structured interviews with the actors involved. 
 
Keywords: mechanization of cutting cane sugar; environmental impacts; Ituverava. 
retraining of skilled manpower; right to development. 
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INTRODUÇÃO 
 

O objetivo deste trabalho é identificar e analisar os possíveis impactos 

sociais e ambientais decorrentes da mecanização do corte da cana-de-açúcar no 

município de Ituverava. 

A fim de compreender esse fenômeno, foi preciso, de início, retroceder no 

tempo, de modo a buscar alguns elementos que pudessem clarificar a marcha desse 

processo, levantando os aspectos históricos relacionados à demanda pelo etanol e 

os fatores que contribuíram para o seu crescimento.  

A utilização do álcool como combustível carburante já ocorria, na Europa 

e nos Estados Unidos, desde o final do século XIX. Já nas primeiras décadas do 

século XX, o Brasil iniciou sua jornada em busca de utilizar o álcool com essa 

finalidade. Tal opção foi reforçada durante a Primeira Guerra Mundial, quando os 

navios cargueiros que transportavam gasolina eram frequentemente atacados e 

afundados. Assim, na década de 1920, o primeiro álcool combustível começou a ser 

usado no país. 

A intervenção estatal no setor teve início a partir de 1930, com a criação 

do Instituto do Açúcar e do Álcool. Nessa mesma época foram promulgadas leis que 

obrigavam a adição do álcool à gasolina. Com a crise do petróleo nos anos 70, o 

governo cria o PROÁLCOOL (Programa Nacional do Álcool). Contudo, o álcool 

apenas passou a ser visto como um verdadeiro substituto da gasolina, em 

decorrência da segunda crise do petróleo e do lançamento de veículos movidos com 

motores a álcool, em 1979.  

A crise de abastecimento de 1989 e os constantes problemas de 

funcionamento dos motores a álcool provocaram forte queda na demanda desse 

combustível. Entretanto, o lançamento do veículo flex fuel, no ano de 2003, fez 

crescer as expectativas de consumo do álcool. Hoje, as vendas desse modelo 

representam em torno de 90% do total de carros comercializados no país. 

O Brasil é o maior produtor mundial de açúcar e álcool, e o Estado de São 

Paulo, por sua vez, responde por mais da metade da produção nacional, sendo que 

na região de Ribeirão Preto se concentra a maior parte do que o estado produz. A 

crescente demanda por açúcar e álcool culminou com o avanço do monocultivo 

canavieiro na região como um todo, assim como na microrregião e no município de 

Ituverava. Entre as safras 1995/1996 e 2007/2008, a área cultivada de cana cresceu 
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265% no município, resultado da invasão predatória dessa cultura sobre outras, 

como a do algodão, da soja e do milho, bem como sobre pastagens e áreas que 

antes produziam alimentos.  

O uso do fogo como método de despalha da cana-de-açúcar para 

viabilizar o corte manual sempre provocou debates entre ambientalistas e usineiros. 

Os ambientalistas queriam o fim da queima dos canaviais para evitar a poluição e os 

males causados à saúde dos trabalhadores e da população que vive próximo aos 

canaviais. Já os representantes do setor sucroenergético colocavam-se a favor da 

manutenção das queimadas, alegando a defesa dos empregos dos cortadores de 

cana. 

No final da década de 1990, com o Decreto Federal nº 2.661/1998, que 

regulamentou artigo do Código Florestal, são estabelecidas normas quanto ao uso 

do fogo como método de manejo. No Estado de São Paulo foram editadas, em 

seguida, as leis nº 1.0547/2000 e nº 1.1241/2002, que dispõem sobre prazos para a 

redução gradativa da prática da queimada para a despalha da cana-de-açúcar.  

Os debates em torno da questão ambiental e a mudança de discurso e 

atitude por parte dos representantes do setor sucroenergético redundaram na 

elaboração do chamado Protocolo Agroambiental, acordo firmado entre eles e o 

governo paulista. Esse documento antecipou os prazos previstos na legislação 

estadual para a total extinção da queima da cana antes da colheita, bem como, entre 

outras diretrizes, estabeleceu metas para o consumo de recursos hídricos e a 

recuperação da mata ciliar. Dessa forma, atingidos os prazos, o corte da cana, 

diferentemente do processo manual que exige a queimada, passaria a ser feito 

totalmente por meio de colheitadeiras. Ainda que os impactos ambientais 

decorrentes do uso do fogo sejam minimizados, a mecanização do corte da cana-de-

açúcar pode, por sua vez, provocar problemas sociais, como a falta de trabalho para 

os cortadores de cana, uma mão de obra, em geral, sem qualificação. 

O município de Ituverava, com outros quatro municípios, forma a 

microrregião de Ituverava que, junto com outras seis, compõe a mesorregião de 

Ribeirão Preto, maior produtora de cana do Estado de São Paulo. Dessa forma, o 

fenômeno da expansão canavieira no município de Ituverava é, senão o mesmo, 

muito parecido com o ocorrido na micro e na mesorregião.  

O presente trabalho se justifica, portanto, na medida em que a 

identificação de eventuais impactos ocorridos no município poderá oferecer 
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subsídios para a implantação de políticas públicas e de projetos de iniciativa privada 

que visem à solução de problemas eventualmente apontados, tanto em nível 

municipal, quanto na micro e mesorregião. 

Esta é uma pesquisa que aborda um fenômeno social, situada na linha do 

desenvolvimento social e políticas públicas. Para realizá-la, recorreu-se à pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo. A técnica fundamental utilizada para a coleta 

dos dados primários foi a entrevista semiestruturada, com utilização do gravador. 

Num primeiro momento, procurou-se aprofundar os conhecimentos em 

torno da questão sucroenergética, do aspecto histórico do município de Ituverava e 

de alguns elementos que envolvem a atual situação do trabalho no corte da cana. 

Para a coleta de dados secundários, foram utilizados textos da legislação federal e 

estadual, o próprio Protocolo Agroambiental e, entre outras fontes, livros, artigos, 

jornais e revistas, bem como os bancos de dados das seguintes instituições: 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, União da Indústria da Cana-

de-Açúcar (UNICA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA).  

Numa segunda fase, apuraram-se a necessidade e a forma de coleta de 

dados primários, selecionando-se o tipo de agente e o modo como eles seriam 

colhidos. Assim, optou-se por entrevistas semiestruturadas com representantes de 

sindicatos, cortadores de cana, ex-cortadores de cana que foram recolocados na 

colheita mecanizada, assim como migrantes que vieram para trabalhar no corte da 

cana, agenciadores de mão de obra (antigos empreiteiros) e representantes de 

órgãos públicos. 

O trabalho está sistematizado em cinco capítulos, além desta introdução e 

da conclusão. O primeiro capítulo aborda o aspecto histórico da utilização do álcool 

combustível, desde as primeiras experiências na Europa e nos Estados Unidos, no 

final do século XIX, passando pela sua utilização no Brasil, com o início da 

intervenção estatal nas primeiras décadas do século XX, até a criação do 

PROÁLCOOL e os dias atuais. No segundo capítulo é analisado o avanço predatório 

do monocultivo canavieiro no Estado de São Paulo e no município de Ituverava. No 

terceiro, o foco são os efeitos das queimadas no meio ambiente e na saúde humana, 

acompanhados de uma análise da legislação ambiental e do Protocolo 

Agroambiental, que passaram a prever prazos para a total extinção do uso do fogo 
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na colheita da cana. A questão do corte manual da cana-de-açúcar é discutida no 

quarto capítulo, com ênfase na forma de remuneração e nas consequências desse 

sistema na saúde dos trabalhadores, tratando-se, igualmente, do avanço do corte 

mecanizado e os seus reflexos na vida dos operadores de máquinas. No último 

capítulo são abordados o desenvolvimento e os impactos ambientais e sociais que o 

corte mecanizado da cana pode provocar no município de Ituverava. 
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1 DO ÁLCOOL AO ETANOL: ASPECTO HISTÓRICO 
 

Neste capítulo, será analisada a demanda pelo etanol e os fatores que 

contribuíram para o crescimento dessa demanda, bem como serão analisados os 

impactos da crise financeira global de 2008 sobre o setor, cujos reflexos ainda são 

sentidos.  

 

 

1.1 A UTILIZAÇÃO DO ÁLCOOL E O INÍCIO DA INTERVENÇÃO ESTATAL 

 

Devido à extensa literatura sobre a expansão sucroalcooleira e a história 

do etanol no Brasil, advertimos que não serão abordados todos os elementos do 

panorama histórico, mas tão somente os aspectos mais relevantes. 

A busca pelo uso do álcool como combustível carburante já permeava as 

ações de alguns países no final do século XlX e início do século seguinte. Um dos 

fatores que impulsionou a busca por um substituto da gasolina foi a Primeira Guerra 

Mundial (1914 - 1918), acontecimento que acarretou dificuldade no transporte da 

gasolina e outros derivados de petróleo, os quais eram transportados por navios. 

Assim, com o início da Primeira Guerra, não havia segurança para o transporte de 

mercadorias por meio marítimo, pois, não raras vezes, os navios eram atacados e 

afundados. 

Os primeiros carros movidos a álcool foram comercializados na Europa no 

final do século XIX e, já no início do século XX, pelos Estados Unidos. Como 

assinala Gordinho (2010, p. 22): 

 

Instalou-se inicialmente na Europa a fabricação sistemática de veículos 
automotivos manufaturados e voltados para o mercado de luxo, a maioria 
com motores movidos a álcool. O Peugeot modelo Vis-à-Vis, que Santos 
Dumont comprou na França em 1891, era a álcool, como eram também os 
primeiros carros trazidos para São Paulo pelos Prado e pelos Álvares 
Penteado. 
Os Estados Unidos assumiram a liderança da produção com a instalação da 
linha de montagem pela Ford & Co. O Modelo T, lançado em 1908, 
permaneceu em produção até 1927; era um carro com preços populares 
que tem sido apontado como o primeiro flex. A flexibilidade de combustível 
do modelo T, pelo ajuste manual da ignição por centelha, era também 
utilizada em outros veículos da época.  
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Já no início do século XX o Brasil buscava incentivar a descoberta de 

novas formas de utilização do álcool. Dessa forma, o então presidente Francisco de 

Paula Rodrigues Alves, por meio do decreto 957, de 30 de dezembro de 1902, que 

fixava as despesas do país para o ano seguinte, estabeleceu que deveriam ser 

despendidos cinquenta contos de réis em um concurso ou exposição de aparelhos 

destinados à aplicação industrial do álcool. Abaixo transcrevemos o artigo 22, inciso 

X, do citado Decreto 957: 

 

Art. 22. É o Poder Executivo autorizado: 
X, a despender até a quantia de 50:000$ para auxiliar ou promover, por 
intermédio da Sociedade Nacional de Agricultura, um concurso ou 
exposição de apparelhos destinados as applicações industriaes do alcool, 
com o fim de vulgarisal-os no paiz, devendo a exposição realizar-se nesta 
Capital; 

 

De acordo com Gordinho (2010, p. 23-24), a distribuição de derivados de 

petróleo no Brasil iniciou-se em 1912, quando o produto era acondicionado em 

tambores, já que os postos de abastecimento foram inaugurados somente dez anos 

mais tarde. 

No início da década de 1920, as lavouras de cana no país foram 

assoladas pela doença conhecida como Mosaico. A doença culminou em 

significativa quebra na produção de cana e, consequentemente, na de açúcar, o que 

obrigou os governos a tomarem medidas emergenciais para o combate da praga. 

Segundo Vizioli (1930, apud Bray; Ferreira; Ruas, 2000, p.14), ―[...] o norte 

açucareiro intensificou o cultivo da cana e os usineiros passaram a investir, 

melhorando as fábricas e construindo novas usinas, principalmente em 

Pernambuco‖. 

Da mesma forma, o Estado de São Paulo também se viu obrigado a tomar 

medidas que viabilizassem a retomada da produção: 

 

Por outro lado, ao mesmo tempo em que ocorriam essas transformações no 
norte-açucareiro, o governo paulista se empenhava no combate às 
moléstias da cana, criando a Estação Experimental em Piracicaba e 
também promovia interna campanha de modernização da cultura canavieira 
paulista. 
Portanto, num curto espaço de tempo, que correspondeu à segunda metade 
dos anos vinte, todos os canaviais de São Paulo foram replantados com 
novas variedades ricas e resistentes às pragas e moléstias.  Ao mesmo 
tempo, os engenhos e as usinas de açúcar foram reformados. Assim, a 
produção açucareira paulista, que tinha sido de 220.000 sacas em 1925, 
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atingiu 1.420.723 sacas no ano de 1929. (BRAY; FERREIRA; RUAS, 2000, 
p. 14). 

 

As estratégias adotadas pelos estados produtores redundaram numa 

superprodução de açúcar, o que levou à baixa dos preços do produto. Desta forma, 

em meio à crise de preços do açúcar e à grande depressão econômica iniciada em 

1929 e que perdurou na década de 1930, o país se viu obrigado a intervir no setor e 

a procurar saídas para a crise do açúcar.  

No Brasil, já no início da década de 1920 havia pesquisas avançadas e 

investimentos na busca do uso do álcool como combustível carburante. Assim, já no 

final daquela década foram lançadas no mercado nacional algumas fórmulas de 

álcool combustível que à época era produzido a partir do melaço, um subproduto da 

fabricação do açúcar: 

 

Em fins do ano de 1927, foi fundada em Pernambuco a Cooperativa do 
Álcool Motor, com o fim de produzir bom carburante à base de álcool e 
promover sua distribuição nas principais cidades do Nordeste. Depois de 
uma série de experiências em laboratório e em veículos, foi adotada a 
fórmula ―Azulina‖, composta basicamente de álcool (85%), éter (10%) e 
gasolina (5%). O comércio de ―Azulina‖ chegou a 450.000 litros mensais no 
ano de 1929. Quando da criação da Cooperativa, já existia no Nordeste a 
comercialização da USGA desde o ano de 1927 (Mattos, 1942). No ano de 
1930, no Estado de Pernambuco, havia sete bombas vendendo o USGA 
(sigla de Usina Serra Grande Alagoas, nome da mistura de 75% de álcool e 
25% de éter) e a metade dos 1633 veículos da frota pernambucana rodava 
com esse combustível alternativo. (BRAY, FERREIRA, RUAS, 2000, P. 12) 

 

A intervenção do Estado no setor sucroalcooleiro é marcada pela edição 

do Decreto 20.761 de 07 de dezembro de 1931, que criou a Comissão de Defesa da 

Produção do Açúcar (CPDA). ―Essa instituição seria o marco da intervenção nas 

políticas de preços do setor sucroalcooleiro brasileiro‖ (LIMA, 2010, p. 29).  

Já em primeiro de junho de 1933, por meio do Decreto nº 22.789, é criado 

o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA): 

 

O IAA foi instalado como uma Autarquia do governo federal, vinculada 
inicialmente ao Ministério da Agricultura – passando posteriormente ao 
Ministério da Indústria e Comércio - com o objetivo de dirigir, intervir, 
fomentar e controlar a produção de açúcar e álcool do país.  
Esse órgão surgiu para contribuir com a melhoria das condições da 
agroindústria açucareira nacional e resolver o excedente da produção de 
açúcar com o fomento do álcool combustível, através da estabilização dos 
preços do açúcar e da construção de novos equipamentos para as 
destilarias destinadas à produção do álcool. 
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Portanto, o Instituto do Açúcar e do Álcool visava fundamentalmente, além 
da questão açucareira, o problema na intervenção e controle da economia 
alcooleira, influenciando desde os preços até a comercialização, assistência 
técnica e financeira aos usineiros interessados na produção do álcool anidro 
carburante. (BRAY; FERREIRA; RUAS, 2000, p. 19 - 20). 

 

A obrigatoriedade de adição do álcool à gasolina teve início com a edição 

do Decreto nº 19.717 de 20 de fevereiro de 1931. Esse Decreto determinava a 

adição de 5% de álcool de origem nacional à gasolina importada. Até 1º de julho de 

1932 poderia ser utilizado o álcool hidratado (acima de 96º GL), após essa data só 

seria permitida a utilização do álcool anidro (99,5ºGL). O álcool anidro é obtido por 

meio de um processo que retira a água do álcool. 

Ainda na década de 1930, por meio do Decreto nº 737, de 23 de setembro 

de 1938, a adição de álcool, que até então só era obrigatória na gasolina importada, 

se estendeu também à gasolina produzida no país. As dificuldades de 

abastecimento, provocadas pela Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), fizeram 

com que o teor da mistura de álcool à gasolina chegasse a atingir mais de 40%. 

Assim, o álcool - que nas primeiras décadas do século XX era utilizado 

para fins domésticos e como matéria prima em algumas poucas indústrias químicas - 

sofreu forte aumento na demanda com a intervenção Estatal que, além de regular o 

setor, passou a obrigar a adição do combustível à gasolina. 

Nas décadas seguintes, o setor sucroalcooleiro se consolida como 

importante fonte de divisas para a economia nacional. De acordo com Szmrecsányi 

(1978, p. 33-4, apud BRAY; FERREIRA; RUAS, 2000, p. 34), o período de 1950 a 

1974 pode ser dividido em três fases: 

 

De 1950 a 1959: Fase de intenso crescimento do subsetor e também da 
economia nacional; crescimento voltado para dentro e caracterizado pela 
definitiva transferência do eixo da agroindústria canavieira do país para a 
região centro-sul. 
De 1960 a 1968: A etapa que marca a decisão de volta, em grande estilo, 
da agroindústria canavieira do Brasil ao mercado internacional, primeiro sob 
a influência da revolução cubana – cujos efeitos políticos e econômicos o 
IAA sempre procurou tirar partido – e depois devido à instauração do novo 
modelo de desenvolvimento, essencialmente voltado para o Exterior. 
De 1969 em diante: Período em que foram sendo formuladas e executadas 
uma série de políticas de concentração e modernização do subsetor – 
políticas essas determinadas por uma conjuntura excepcionalmente 
favorável do mercado internacional e praticamente interrompidas depois que 
esta conjuntura excepcional deixou de existir. 
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A conjugação desses fatores, ao longo do tempo, irá contribuir para a 

adoção de políticas para o desenvolvimento de tecnologias e para a eleição do 

etanol como fonte alternativa de combustível. 

 

 

1.2 O PROÁLCOOL 

 

O grande incremento do desenvolvimento sucroalcooleiro e da demanda 

por etanol teve início com a crise do petróleo ocorrida na década de 1970. O 

chamado primeiro choque do petróleo, ocorrido em 1973, foi desencadeado pela 

criação da OPEP (Organização dos Países Produtores de Petróleo), quando os 

países produtores de petróleo se uniram e passaram a fixar os preços do produto. 

Nesta época, o preço do barril do petróleo atingiu preços elevadíssimos, chegando a 

quadruplicar em apenas três meses. 

Em razão da crise do petróleo, os países se viram novamente obrigados a 

buscar fontes alternativas de energia. Para o Brasil, até então grande importador de 

petróleo, o álcool passa a ser o combustível eleito como fonte alternativa ao uso da 

gasolina. Assim, por meio do Decreto nº 76.593, de 14 de novembro de 1975, é 

criado o Proálcool. 

Além da crise do petróleo, outros fatores contribuíram para a criação do 

PROÁLCOOL, como o peso que a importação de petróleo representava na balança 

comercial e a queda de preços do açúcar. Há ainda quem defenda que o programa 

fora criado apenas para socorrer os usineiros que à época estavam endividados, 

bem como para atender os interesses da indústria mecânica:  

 

O Proálcool fora formulado e estabelecido muito menos como uma solução 
para a ―crise energética‖ do país do que como uma alternativa para a 
previsível capacidade ociosa da sua agroindústria canavieira, à beira de 
uma superprodução de cana de açúcar e de açúcar, mesmo que a 
justificativa oficial tenha sido a produção de um combustível alternativo 
como forma de aliviar as pressões sobre a balança comercial, em 
decorrência da alta do petróleo, até então predominantemente importado 
(SZMRECSÁNYI, 1991, apud ELIAS, 2003, p. 149). 

 

Com o PROÁLCOOL, o álcool que até então era um subproduto da 

fabricação de açúcar, passou também a ser produzido diretamente da cana-de-

açúcar. Com o Programa, houve grandes investimentos no setor, o que culminou 
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com uma forte expansão das unidades industriais, tanto com a criação ou reforma de 

unidades anexas às produtoras de açúcar já existentes, quanto com a instalação de 

unidades autônomas de produção de álcool.  

Com o segundo choque do petróleo, em 1979, o álcool, que até então era 

apenas adicionado à gasolina (álcool anidro), passa a ser visto como um substituto 

desse combustível. Outro fator preponderante para que o álcool substituísse a 

gasolina foi o lançamento dos veículos movidos com motores a álcool hidratado 

naquele mesmo ano de 1979. 

No início da década de 1980 os motores a álcool apresentavam 

problemas, como dificuldades na partida, mormente em dias frios, e corrosão de 

peças. As medidas tomadas pelo governo, como maior prazo de financiamento e a 

melhoria do motor, como a adoção de um sistema de partida a frio (injetava gasolina 

diretamente no motor) e revestimentos dos carburadores e do tanque de 

combustível, com metais anticorrosivos, como estanho e zinco, fizeram com que 

houvesse uma demanda maior por veículos movidos a álcool. 

Assim, já a partir de 1983, as vendas dos veículos movidos com motores 

a álcool superaram as vendas dos veículos movidos à gasolina. A tabela a seguir 

mostra a escalada de vendas dos veículos movidos com motores a álcool ou etanol.  

 
Tabela 1 - Evolução das vendas dos veículos movidos a etanol e à 
gasolina entre 1979 e 1990

1
 

ANO 
AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES 

TOTAL 
GASOLINA ETANOL 

1979 905.706 3.114 908.820 

1980 626.467 240.643 867.110 

1981 344.467 136.242 480.709 

1982 365.434 232.575 598.009 

1983 78.618 579.328 657.946 

1984 33.482 565.536 599.018 

1985 28.655 645.551 674.206 

1986 61.916 697.049 758.965 

1987 31.190 458.683 489.873 

1988 77.312 566.482 643.794 

1989 260.821 399.529 660.350 

1990 542.855 81.996 624.851 
Tabela Elaborada pelo autor. Fonte: ANFAVEA (2012). 

                                                 
1
― Em comerciais leves, na coluna gasolina, estão incluídas 87 unidades movidas a eletricidade 

produzidas no período 1981-1985 (Gurgel)‖. (ANFAVEA, 2012). A tabela se refere somente aos 
veículos equipados com motores de Ciclo Otto. 
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Os dados da tabela 1 apontam que, a partir do ano de 1983, os 

veículos movidos a etanol passaram a representar 88,05% do total de veículos 

comercializados no país.  

A hegemonia dos veículos movidos a álcool se estende até 1989, 

entrando em decadência já no ano seguinte. Desta forma, os veículos movidos a 

álcool representaram 94,41% das vendas em 1984. Em 1985, as vendas desse 

veículo atingiram o melhor desempenho, ocasião em que a comercialização 

representou 95,75% do total. Em 1986, as vendas atingiram 91,84%; em 1987, 

representaram 93,63% das vendas; em 1988, chegou a 87,99% e, em 1988, último 

ano em que as vendas dos veículos a álcool superaram os veículos movidos à 

gasolina, atingiu 60,50%.  

A participação dos veículos movidos a álcool no mercado nacional de 

automóveis e comerciais leves de ciclo Otto, entre os anos de 1979 até 1990, pode 

ser melhor visualizada no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Comparativo de vendas entre automóveis e comerciais leves movidos a álcool e à 
gasolina no período de 1979 a 1990

2
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Gráfico elaborado pelo autor. Fonte: ANFAVEA (2012). 

 

                                                 
2
Em comerciais leves, na coluna gasolina, estão incluídas 87 unidades movidas a eletricidade 

produzidas no período 1981-1985 (Gurgel)‖. (ANFAVEA, 2012). 
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A partir de 1990, a comercialização dos veículos a álcool começa a 

entrar em declínio, chegando a 13,13% naquele ano. Entre 1991 e 1993, houve uma 

pequena reação na comercialização desses veículos, quando as vendas 

ultrapassam 20% do total de veículos comercializados. Contudo, a partir de 1994, as 

vendas caíram novamente, atingindo 11,17% e chegando a apenas 0,002% nos 

últimos três anos. 

A queda nas vendas dos veículos movidos a álcool a partir de 1990 

resulta da crise de abastecimento ocorrida em 1989, oriunda da estagnação na 

produção de álcool, bem como no desvio de matéria prima (cana) pelos usineiros 

para a fabricação de açúcar, haja vista os elevados preços do produto no mercado. 

Assim, houve uma desconfiança por parte dos consumidores que desacreditaram na 

capacidade do setor em suprir a demanda pelo combustível.  

Segundo a ANFAVEA – Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores (2012, p. 61), entre os anos de 1979 e 1989 também houve a 

comercialização de ônibus e caminhões movidos com motores a álcool. Em 1979 

foram vendidas somente 10 unidades de caminhões e, em 1984, auge da 

comercialização, foram vendidas 2.590 unidades. Já as vendas de ônibus movidos 

com esse motor foram praticamente inexpressivas, sendo comercializadas somente 

sete unidades em 1981, três unidades em 1982 e 15 unidades em 1984. 

O fim dos subsídios Estatais ao Proálcool veio em meados da década 

de 1990: 

 
Face aos problemas financeiros dos proprietários de unidades industriais de 
açúcar e álcool e ao subsídio ao álcool, que deveria ser bancado pelo 
Tesouro Nacional, mas na prática é bancado pela PETROBRAS, pois é esta 
estatal que compra o álcool das destilarias e o revende às distribuidoras, 
arcando com a diferença de preços, o PROÁLCOOL entrou novamente em 
evidência no início de 1996. Com a proposta de privatização do setor 
petroleiro, foi necessário eliminar estes subsídios. Assim, utilizando-se desta 
justificativa e de que era preciso liberar os preços dos combustíveis no 
mercado interno, acabou-se com o tabelamento, e o Governo Federal 
novamente atendeu aos produtores de açúcar e álcool com o aumento dos 
preços nas indústrias e os transferiu para o consumidor final (preço na 
bomba do posto de combustível). Neste mesmo período fala-se em falta de 
álcool anidro para mistura na gasolina, o que possivelmente é mais uma 
forma de pressão dos usineiros para melhores preços e também reflexos do 
desvio da matéria prima para produção de açúcar. (BRAY; FERREIRA; 
RUAS, 2000, p. 19 e 82). 
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Com o declínio das vendas dos carros movidos com motores a álcool, 

a grande retomada no consumo de álcool hidratado se dará com o lançamento do 

veículo flexfuel. 

 

 

1.3 OS VEÍCULOS MOVIDOS COM MOTORES FLEXFUEL 

 
Segundo Gordinho (2010), em mais de 25 anos de história de utilização 

do etanol em larga escala, o Brasil desenvolveu tecnologia de motores e logística 

sem precedentes no mundo, com uma rede de mais de 28 mil postos com bombas 

de etanol hidratado. O desenvolvimento dessas tecnologias permitiu o lançamento, 

em 2003, de um veículo movido com motor híbrido conhecido como Flexfuel. O carro 

Flex, como passou a ser popularmente chamado, permite o abastecimento com 

etanol, gasolina ou com qualquer mistura dos dois combustíveis.  

Os veículos movidos com motores flex já não apresentavam os 

mesmos problemas encontrados naqueles veículos movidos a álcool lançados em 

1979 e por isso caíram rapidamente no gosto do consumidor. A tabela 2 representa 

a quantidade de veículos vendidos movidos à gasolina, etanol e flex: 

 
Tabela 2 - Comparativo entre as vendas por combustível entre os anos de 
2000 e 2011

3
 

ANO 

AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES 

TOTAL 
GASOLINA ETANOL 

FLEX-

FUEL 

2000 1.310.479 10.292 - 1.320.771 

2001 1.412.420 18.335 - 1.430.755 

2002 1.283.963 55.961 - 1.339.924 

2003 1.152.463 36.380 48.178 1.237.021 

2004 1.077.945 50.950 328.379 1.457.274 

2005 697.033 32.357 812.104 1.541.494 

2006 316.561 1.863 1.430.334 1.748.758 

2007 245.660 107 2.003.090 2.248.857 

2008 217.021 84 2.329.247 2.546.352 

2009 221.732 70 2.652.298 2.874.100 

2010 280.724 50 2.876.173 3.156.947 

2011 377.004 51 2.874.071 2.874.499 

Tabela elaborada pelo autor. Fonte: ANFAVEA (2012). 

                                                 
3
 Os dados até 2004 se referem a vendas internas no atacado. A partir de 2005, a licenciamento 

(Denatran/Renavan) (ANFAVEA, 2012). 
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Os dados da tabela 2 mostram que em 2003, ano de lançamento do 

veículo movido com motor flex, as vendas desse veículo representaram apenas 

3,89% do total de veículos vendidos. Entretanto, já a partir de 2005, as vendas 

desse veículo ultrassaram as vendas dos veículos movidos à gasolina, ocasião em 

que os veículos flex representaram 52,68% do total de veículos vendidos. 

Entre os anos de 2008 e 2010, as vendas de veículos flex passaram a 

representar mais de 90% do total de veículos vendidos no país, respondendo por 

92,28% do total de veículos comercializados em 2009. Já no último ano, os veículos 

flex responderam por 88,40% do total de veículos comercializados. 

O gráfico 2 permite visualizar a evolução das vendas dos veículos 

movidos à gasolina, álcool e dos veículos flex: 

 

Gráfico 2 - Evolução das vendas de veículos por tipo de combustível
4
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Gráfico elaborado pelo autor. Fonte: ANFAVEA (2012). 

 

O gráfico 2 mostra que a melhor fase de vendas dos veículos movidos 

a álcool ocorreu nos anos de 1985 e 1986. Com a crise de abastecimento em 1989, 

começa o declínio na comercialização desses veículos, ocorrendo pequena melhora 

entre os anos de 1992 e 1994, época em que as vendas começaram a cair 

novamente e se tornaram pouco expressivas. 

                                                 
4
 Os dados até 2004 se referem a vendas internas no atacado. A partir de 2005, a licenciamento 

(Denatran/Renavan). Em comerciais leves, na coluna gasolina, estão incluídas 87 unidades movidas 
a eletricidade produzidas no período 1981-1985 (Gurgel)‖. (ANFAVEA, 2012). 
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O sucesso dos veículos movidos com motores flex culminou com um 

maior volume de vendas destes veículos já em 2005, quando as vendas superaram 

a dos veículos movidos à gasolina.  

As vendas dos veículos movidos à gasolina entraram em declínio já a 

partir do primeiro ano de lançamento do veículo flex em 2003. Embora tenha havido 

pequena melhora nas vendas dos veículos movidos à gasolina entre os anos de 

2009 e 2011, a venda dos veículos flex continuam respondendo por cerca de 90% 

dos veículos vendidos. 

Outro fator que tem colaborado com o aumento na demanda por etanol 

foi o lançamento, em 2009, das motocicletas flex-fuel, ou ―motos flex‖, como 

passaram a ser conhecidas. A exemplo dos veículos flex, essas motocicletas 

bicombustíveis também podem ser abastecidas com gasolina, etanol, ou com 

qualquer mistura dos dois combustíveis. 

O gráfico 3 representa a evolução das vendas de motocicletas flex. 

 

Gráfico 3 - Comparativo de vendas de motocicletas entre os anos de 2009 e 2012. 
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Gráfico elaborado pelo autor. Fonte: UNICA (a partir de dados da Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares - ABRACICLO). 

 

Os dados do gráfico 3 mostram que no ano de lançamento as motos 

flex representaram quase 12% do total de unidades vendidas, passando para 

18,62% do total das vendas no ano de 2010, chegando a representar 48,22% das 
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vendas ocorridas no ano de 2011 e a 49,75% do total vendido até o mês de 

setembro de 2012. 

A conjuntura favorável, como o lançamento dos veículos flex-fuel, e os 

incentivos estatais, fez com que a produção de etanol aumentasse vertiginosamente 

a partir dos de 2003 e 2004. O gráfico 4 representa a evolução na produção de 

etanol anidro e hidratado a partir de 1980. 

 

Gráfico 4 - Produção de etanol anidro e hidratado por safra (unidade: mil m
3
) 
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Gráfico elaborado pelo autor. Fonte: UNICA. 

 

O gráfico 4 mostra que os 1.60 bi de litros de etanol produzidos na 

safra 80/81 teve um aumento crescente até a safra 91/92, quando se atingiu a marca 

de 10.72 bi de litros. A partir da safra 92/93 a produção entra em declínio, chegando 

a atingir a marca de 4.97 bi de litros na safra 2000/2001. A partir da safra 2001/2002 

a produção volta a crescer, chegando a atingir a marca de 19.05 bi de litros na safra 

2010/2011.  

Não se pode olvidar ainda que as exportações de etanol tem um papel 

importante para o etanol brasileiro. O volume das exportações de etanol tiveram um 

aumento fabuloso entre os anos 2000 e 2008, quando as exportações entraram em 

declínio. Um dos fatores que contribuiu para a queda na produção e na exportação 

do produto foi a crise mundial de 2008, assunto que doravante passamos a tratar. 
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1.4 A CRISE ECONÔMICA GLOBAL DE 2008 E OS REFLEXOS NO SETOR  

 

A crise econômica mundial de 2008, também chamada de ―marolinha‖5 

no Brasil, teve sua origem nos Estados Unidos, quando houve estouro da chamada 

―bolha imobiliária‖. Os fortes investimentos no setor imobiliário americano 

consistiram na concessão de crédito hipotecário, a partir de 2003, a uma camada da 

população sem comprovação de renda, sem comprovação de emprego e sem 

histórico de crédito ou com histórico ruim e que, portanto, a médio e longo prazo, 

não teria como honrar o pagamento dos empréstimos. O pagamento das hipotecas 

era feito por meio de novos empréstimos, ou seja, pegavam-se empréstimos cada 

vez mais altos, dando-se o mesmo imóvel em garantia, para honrar os antigos, o que 

se tornou impossível com a desvalorização dos imóveis e a alta dos juros. Esses 

empréstimos não geravam nenhum fluxo de caixa para os bancos credores dessas 

hipotecas. A estratégia adotada foi securitizar esse crédito podre, lastreado em 

quase nada. Essas hipotecas imobiliárias, consideradas pelo mercado como títulos 

podres (subprime) ou de alto risco, foram transformadas em derivativos negociáveis 

no mercado internacional, os quais receberam nota AAA (prime) das agências de 

risco, o que representa baixo risco de investimento, e, assim, esses títulos passaram 

a ser disputados no mercado financeiro por bancos e fundos de investimento. Com o 

estouro da ―bolha‖ a crise se espalhou pelo mundo todo, provocando a quebra de 

bancos, injeção de liquidez e intervenções estatais no setor. 

Sobre a crise financeira de 2008, Bresser-Pereira (2009, p. 133) explica 

que: 

 

A crise financeira que assola o mundo é grave. Nada lhe é comparável 
desde 1929. É uma profunda crise de confiança decorrente de uma cadeia 
de empréstimos originalmente imobiliários baseados em devedores 
insolventes que, ao levar os agentes econômicos a preferirem a liquidez e 
assim liquidar seus créditos, está levando bancos e outras empresas 
financeiras à situação de quebra mesmo que elas próprias estejam 
solventes. 
[...] sabemos que a causa direta da crise foi a concessão de empréstimos 
hipotecários de forma irresponsável, para credores que não tinham 
capacidade de pagar ou que não a teriam a partir do momento em que a 
taxa de juros começasse a subir como de fato aconteceu. E sabemos 
também que esse fato não teria sido tão grave se os agentes financeiros 
não houvessem recorrido a irresponsáveis ―inovações financeiras‖ para 
securitizar os títulos podres transformando-os em títulos AAA por obra e 

                                                 
5
 Em 2008 o então Presidente da República Luíz Inácio Lula da Silva afirmou que lá fora a crise poderia ser um 

tsunami, mas se chegasse aqui, no Brasil, seria apenas uma marolinha que não daria nem pra esquiar.  
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graça não do Espírito Santo, mas de agências de risco interessadas em 
agradar seus clientes. 

 

Com a crise global de 2008 a produção de etanol se estagnou, 

chegando, inclusive, a cair, ocasião em que o setor foi acusado de produzir açúcar 

em detrimento da produção de etanol, o que levou o Governo a ameaçar impor 

sanções, por meio de políticas públicas, ao setor. Em defesa do setor 

sucroalcooleiro o presidente da UNICA esclarece: 

 

O primeiro grande equívoco neste momento é acreditar que o problema 
reside no preço do açúcar. É verdade que nos dois últimos anos foi mais 
lucrativo usar o caldo da cana para produzir açúcar. Porém a "flexibilidade" 
das usinas para optar pelo açúcar se restringe a apenas 6% da produção de 
cana. Na última safra foram quase 5 milhões de toneladas de açúcar 
adicionais, que dariam para fazer 3 bilhões de litros de etanol, mas com 
importante perda de lucratividade para as empresas. Ocorre que só a 
quebra de safra pela estiagem em 2010 causou a perda do equivalente a 5 
bilhões de litros de etanol. E a desaceleração do crescimento do setor 
depois da crise de 2008 foi equivalente a uma redução de produção de cana 
que poderia gerar outros 11 bilhões de litros de etanol este ano, quase 
metade do consumo do País do ano inteiro. O verdadeiro problema, 
portanto, não está na substituição do etanol pelo açúcar, mas sim na falta 
de investimentos em produção de cana-de-açúcar para produzir ambos.  
O diagnóstico equivocado, que atribui os atuais problemas ao aumento da 
produção de açúcar, levou a ameaças de políticas públicas de caráter 
punitivo, que gerariam insegurança, afastariam investimentos e frustrariam o 
crescimento da indústria. Medidas como a taxação das exportações de 
açúcar, a restrição das exportações de etanol ou a redução da mistura de 
etanol na gasolina aquém do limite legal de 20%, cogitadas nos últimos 
dias, produziriam o contrário do que o momento exige.  (JANK, 2011). 

 

Os efeitos da crise tiveram reflexos diretos na produção, exportação e 

importação de etanol. A situação pode ser melhor compreendida por meio do gráfico 

5. 
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Gráfico 5 - Produção
6
, exportação e importação de etanol anidro e hidratado (unidade: litro) 
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Gráfico elaborado pelo autor. Fonte: UNICA  

 

Os dados do gráfico 5 mostram que a produção de etanol apresentou 

forte crescimento até a safra 2008/2009, quando foram produzidos 27, 5 bilhões de 

litros, ou seja, 11, 6 bilhões de litros a mais do que a safra 2005/2006.  

Na safra 2009/2010, já sob os efeitos da crise, foram produzidos 25,69 

bilhões de litros, na safra 2010/2011 a produção atingiu 27,3 bilhões de litros e na 

safra 2011/2012 a produção caiu para apenas 22,6 bilhões de litros de etanol.  

Da mesma forma que ocorreu com a produção, as exportações de 

etanol também vinham sofrendo crescimento constante até a safra 2008/2009. 

Dessa forma, a exportação do produto, que era de 2,6 bi de litros em 2005, e chegou 

a atingir a marca de 5.1 bi de litros em 2008, caiu para apenas 1,9 bi de litros/ano 

nos dois anos seguintes. 

Contudo, o grande simbolismo da crise de 2008 foi a importação de 

etanol de milho dos Estados Unidos no ano de 2011. A crise expos a fragilidade do 

setor e do etanol brasileiro. O Brasil, que até então procurava conquistar sua fatia no 

mercado mundial como grande fornecedor de etanol, mostrou sua incapacidade de 

atender até o mercado interno. Mendonça, Pitta e Xavier (2012, p. 20) explicam que: 

 

                                                 
6
 Segundo a UNICA (2012) os dados da safra 2011/2012 são preliminares, pois a moagem de cana-

de-açúcar e as produções de etanol e açúcar dos Estados que compõem a região Norte-Nordeste 
estão atualizados até 31/07/2012; já para os Estados da região Centro-Sul, estes valores são 
consolidados (finais). 
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A crise se refletiu na queda da produção de cana-de-açúcar na safra 
2011/2012. Com a redução da produção de etanol, em 2011 o Brasil teve de 
importar etanol de milho dos Estados Unidos. Este fato tem importante 
simbolismo, já que o Brasil vendeu uma imagem internacional de que se 
tornaria a ―Arábia Saudita do etanol‖. 

 

A questão que se impõe é entender o porquê o setor, que vinha 

apresentando crescimento fantástico nos últimos anos, sofreu abalo tão rápido e 

intenso com a crise de 2008.  

O discurso oficial do setor sucroalcooleiro é expresso pelo presidente 

da UNICA, Marcos Jank:  

A crise financeira global de 2008 passou de raspão pela economia brasileira 
e pode até ter sido apenas uma "marolinha" para certos setores. Já os que 
vinham se expandindo com pesados investimentos foram drasticamente 
afetados pelo forte enxugamento de liquidez daquele ano. Ali nasceu o 
problema que vive hoje o etanol brasileiro. 
Entre 2000 e 2008 a produção de cana cresceu 10,3% ao ano, dobrando 
em apenas oito anos o que o Brasil levou quase 500 anos para produzir. De 
2008 em diante um terço do setor enfrentou imensas dificuldades 
financeiras, que resultaram num intenso processo de consolidação 
financeira e societária. Com os investimentos concentrando-se na compra 
de empresas em dificuldades, e não na construção de novas usinas, o 
crescimento do setor caiu para 3% ao ano. Hoje temos um menor número 
de empresas, com melhor estrutura de capital e governança, porém a 
produção de cana-de-açúcar praticamente se estagnou. (JANK, 2011). 

 

Contudo, para uma compreensão mais apurada da questão, é preciso 

antes se compreender a forma com que o setor sucroalcooleiro vinha se expandindo 

nos últimos anos.  

Durante o PROÁLCOOL (1975 a 1990) o setor se expandiu por meio 

das políticas de subsídios do Estado. Com base em dados do Tribunal de Contas da 

União (TCU), Mendonça, Pitta e Xavier (2012) estimam que, durante o 

PROÁLCOOL, o setor sucroalcooleiro recebeu crédito subsidiado (a juros negativos) 

do Governo Federal da ordem de 7 bi de dólares. 

A recente expansão do setor, ocorrida na primeira década do século 

XXI, também é marcada por investimentos públicos: 

 

A expansão recente da agroindústria canavieira no Brasil foi viabilizada 
principalmente através de financiamentos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Somente em 2010, o 
BNDES forneceu R$7,4 bilhões para o setor. Durante os oito anos do 
governo Lula, o total de empréstimos obtidos pelos usineiros chegou a 
R$28,2 bilhões. Esses desembolsos representam um crescimento dos 
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investimentos com intensidade superior a qualquer outro segmento 
econômico no país. (MENDONÇA; PITTA; XAVIER, 2012, p. 5) 

 

Essa necessidade constante de crédito do setor sucroalcooleiro para 

poder se expandir se deve, em parte, ao arrolamento de dívidas. Ou seja, paga-se 

velhas dívidas com a contração de novos empréstimos: 

 

A fim de efetivar seu processo de expansão, a agroindústria canavieira 
reafirma uma necessidade constante de atrair recursos do sistema 
financeiro, seguidamente e sempre com o propósito de cobrir antigos 
créditos – em outras palavras, efetivando uma expansão com 
avolumamento de dívidas. Nesses termos, tem-se como origem e 
determinação da expansão sucroenergética a própria crise de acumulação 
de capitais. Trata-se, neste caso, do capital fictício em sentido estrito, ou 
seja, quando se pagam os créditos malparados com novos créditos. 
(MENDONÇA; PITTA; XAVIER, 2012, p. 10) 

 

Além do crédito estatal, a recente expansão também foi financiada por 

empréstimos privados, em dólar, o que possibilitou investimentos especulativos em 

derivativos e commodities: 

 

Mas os créditos subsidiados fornecidos pelo BNDES não eram suficientes 
para manter os níveis de produtividade, como ficou evidente com a crise 
financeira mundial. Assim, empréstimos em dólar e especulação com 
derivativos cambiais tornaram-se práticas comuns nas empresas do setor. A 
conjuntura econômica que se constituiu previamente à crise proporcionou 
ganhos especulativos para essas empresas, num momento em que capitais 
ociosos internacionais buscavam se valorizar nos mercados financeiros. 
Além disso, as baixas taxas de juros praticadas pelos Estados Unidos 
fomentavam o carry trade, ou seja, ganhos com captação de dólares e 
aplicação nas taxas de juros do Brasil. 
Tal movimento gerou uma depreciação do dólar frente ao real, o que 
estimulou os investimentos no mercado de derivativos cambiais, pois se 
apostava na continuidade da valorização da moeda brasileira.  
Os ganhos com derivativos cambiais estimularam o aumento da entrada de 
dólares no Brasil, o que retroalimentava o processo de valorização do real 
frente ao dólar e dos ganhos com estes derivativos. A especulação com 
commodities fez com que o agronegócio experimentasse boas vendas no 
mercado internacional, incluindo a comercialização de açúcar e a 
possibilidade, sempre vislumbrada pelo governo Lula, de transformar o 
etanol em commodity internacional. (MENDONÇA; PITTA; XAVIER, 2012, p. 
21-22) 

 

Essa forma de ―financiamento‖ do setor durou até o advento da crise 

financeira global de 2008. Com a falta de liquidez no mercado, os investidores 

retiraram o capital dos países periféricos e investiram em títulos da economia 

americana, mais seguros. Com isso, houve uma forte valorização do dólar frente ao 
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real. Essa situação trouxe drásticas consequências ao setor agroindustrial 

canavieiro, ocasionando quebra de várias usinas: 

 

Com a crise que teve início em 2008, essas usinas tiveram grandes perdas 
financeiras. A insegurança gerada no mercado mundial pela inadimplência 
das hipotecas subprime fez com que muitos investidores estrangeiros 
retirassem seus capitais especulativos das economias periféricas para 
aplicar em títulos da dívida americana, considerados mais seguros. Tal 
movimento levou a uma acentuada apreciação do dólar frente ao real, 
fazendo oscilar bruscamente a taxa de câmbio. As dívidas em dólar das 
empresas aumentaram significativamente. Aquelas que aplicavam em 
derivativos cambiais tiveram enormes prejuízos. No caso das empresas do 
agronegócio canavieiro, essa perda ultrapassou 4 bilhões (MENDONÇA, 
PITTA; XAVIER, 2012, p. 22). 

 

Os reflexos da crise global de 2008 no setor sucroalcooleiro podem 

ser verificados ainda pela falta de renovação dos canaviais, pela concessão de 

novos empréstimos por parte do governo, pela entrada de capital estrangeiro, com a 

compra de agroindústrias canavieiras, pela expansão predatória do monocultivo 

canavieiro sobre áreas que antes eram utilizadas para produção de alimentos e, 

mais recentemente, pelo avanço da cana em terras indígenas, conforme asseveram 

Mendonça, Pitta e Xavier (2012). 
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 2 A MONOCULTURA CANAVIEIRA NO ESTADO DE SÃO PAULO E 
NO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA 

 

Neste capítulo, serão analisadas as questões relativas à cultura 

canavieira no Brasil, à sua expansão no Estado de São Paulo e à invasão predatória 

do monocultivo canavieiro no município e na microrregião de Ituverava, o qual 

avançou não só sobre áreas antes ocupadas pelas plantações de soja, milho, 

braquiária, algodão, como também sobre as destinadas à produção de alimentos e à 

criação de gado de corte e leiteiro. Será feita ainda uma breve discussão 

concernente à concentração da posse de terras que resultou desse processo. 

 

 

2.1 A OCUPAÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

O grande impulso para a instalação de novas unidades industriais e a 

consequente expansão da cultura canavieira no Estado de São Paulo, 

especificamente na região de Ribeirão Preto, foi a criação do PROÁLCOOL, em 

1975, ainda que, segundo Szmrecsányi (1994), antes mesmo da implantação desse 

programa, o estado já fosse o maior produtor nacional de cana-de-açúcar. 

Segundo Elias (2003, p. 143), com o PROÁLCOOL instalaram-se 

destilarias em todo o território paulista, e principalmente na região de Ribeirão Preto 

que, em decorrência de sua tradição no cultivo de cana-de-açúcar e na 

transformação industrial com elevada produtividade, bem como de sua alta 

capacidade de rapidamente expandir o meio técnico-científico-informacional, tornou-

se a locação preferencial para os investimentos gerados com o programa federal. 

Segundo a autora, por meio do PROÁLCOOL, o governo favoreceu os 

usineiros em detrimento dos interesses de produtores/fornecedores de cana e de 

unidades industriais menos eficientes. Este cenário propiciou a proliferação da 

monocultura canavieira na região de Ribeirão Preto, pois centenas de pequenos 

agricultores não resistiram às pressões econômicas e acabaram por abandonar a 

policultura ou vender suas terras aos grandes grupos agroindustriais. Dessa forma, 

houve uma invasão predatória dos canaviais sobre as outras culturas e, como afirma 

categoricamente Graziano da Silva (1991, apud Elias, 2003, p. 149), o 

PROÁLCOOL, cujas benesses a elite agrária soube aproveitar muito bem, foi 
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responsável pela maior concentração de terras havida em toda a história da 

agricultura brasileira.  

 

O setor sucroalcooleiro brasileiro, ao longo de sua história, teve suas 
características desenhadas por uma elite agrária que soube apropriar-se de 
vantagens que o Estado oferecia em algumas fases e mesmo pressionar 
para o favorecimento das atividades deste setor em outras épocas. Nas 
diferentes etapas do processo de crescimento econômico do país, pode-se 
destacar que a elite representativa deste setor esteve sempre presente por 
meio de representações legais, de instituições e de empresas, criando um 
ambiente propício à acumulação de capital com alta intervenção do Estado. 
(LIMA, 2010, p. 28). 

 

Para Andrade (1994, apud Lima, 2010, p. 29), ―[...] o Estado 

desempenhou um papel tutelar, financiador e, ao mesmo tempo, altamente protetor 

da classe social dominante deste setor, caracterizada pela propriedade da terra 

contra os movimentos sociais que ameaçavam o poder estabelecido‖. 

Outro fator que favoreceu a recente expansão canavieira foi a criação 

do motor conhecido como flex fuel, lançado em 2003, que permite o abastecimento 

dos chamados veículos flex com etanol, gasolina ou qualquer mistura desses dois 

combustíveis. Soma-se a isso a obrigatoriedade de adição do etanol anidro à 

gasolina, o que indubitavelmente também tem colaborado para a crescente 

demanda de etanol (anidro e hidratado), e obtém-se, como resultado, o aumento da 

área plantada de cana-de-açúcar, principalmente no Estado de São Paulo, maior 

produtor nacional. Há, ainda, os que defendem que, além dessa conjuntura interna, 

amplamente favorável à expansão sucroalcooleira, o desenvolvimento do setor 

também teria sido beneficiado pelo cenário internacional: 

 

O processo de expansão da cana-de-açúcar foi incentivado por uma série 
de fatores conjunturais e estruturais do mercado nacional e do internacional, 
principalmente a partir de 2003. 
No cenário nacional tem-se a entrada de carros flex, com tecnologia que 
possibilita a opção pela gasolina ou pelo álcool hidratado para o 
abastecimento do veículo, além da crise do setor agrícola, no que se refere 
aos grãos, que motiva a busca por novas alternativas produtivas no setor 
rural. No cenário internacional, há a elevação dos preços do açúcar e a 
incorporação do discurso ambiental na questão energética dos países 
desenvolvidos, os quais favoreceram os investimentos do setor 
sucroalcooleiro no Brasil. 
O reflexo destes investimentos é o aumento das áreas de cultivo da cana-
de-açúcar no país. Em regiões consolidadas, como São Paulo e alguns 
estados do Nordeste, a expansão tem fortalecido grupos tradicionais destas 
regiões. Na região Centro-Oeste, o movimento é principalmente de entrada 
de novos grupos originários do Nordeste e de São Paulo. O Centro-Oeste 
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tem apresentado as maiores taxas de crescimento em comparação às 
demais regiões. (LIMA, 2010, p. 27) 

 

O Gráfico 6 apresenta a evolução da ocupação canavieira nas regiões 

Centro-Sul, Norte-Nordeste e, especificamente, no Estado de São Paulo, bem como 

os dados referentes ao total do país. 

 

Gráfico 6 - Evolução da área plantada de cana-de-açúcar em hectares 

Gráfico elaborado pelo autor. Fonte: UNICA 

 

Os dados do Gráfico 6 apontam que, na safra de 1980, o Estado de 

São Paulo concentrava 63,07% da área ocupada pela cana na Região Centro-Sul e  

39,31%, em nível nacional. Esses índices atingiram, já na safra de 2010, 64,23%, 

em relação à Região Centro-Sul e 55,33% de toda a área ocupada no país, 

passando o estado à posição de principal produtor de cana do país.  

Observa-se que o maior crescimento da cultura canavieira no Estado 

de São Paulo ocorreu entre as safras de 2005 e 2010, quando houve aumento de 

64,40% na área plantada, passando de 3.084.752 ha, em 2005, para 5.071.205 ha, 
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em 2010. Vale ressaltar ainda que, no período registrado no Gráfico 6, o crescimento 

total foi de 365,90%, com a expansão de uma área plantada de 1.088.480 ha na 

safra de 1980, para 5.071.205 ha na de 2010, conforme se pode visualizar 

claramente na Figura 1. 

 

Figura 1 - Mapa da produção do setor sucroenergético 

 

Fonte: UNICA 

 

O mapa acima (Figura 1) mostra, em vermelho, as áreas onde se 

concentram as plantações de cana e as usinas produtoras de açúcar, etanol e 

bioeletricidade, segundo dados oficiais do IBGE, da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP - SP) e do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). Nele fica 

evidente a grande presença dessa atividade na região norte do Estado de São 

Paulo, onde se localiza a área da pesquisa. 
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A evolução na demanda por cana-de-açúcar pode ser explicada por 

fatores históricos, como a crise mundial do petróleo ocorrida na década de 1970, 

que motivou a criação do PROÁLCOOL, e o advento do carro flex, o qual passou 

rapidamente a liderar as vendas de veículos no Brasil. 

O PROÁLCOOL, criado em 1975, alcançou seu auge em 1984, quando 

os veículos dotados de motores a álcool ou etanol passaram a responder por 94,4% 

da produção das montadoras instaladas no país. A partir de 1986, porém, com a 

redução dos impactos sofridos pela crise do petróleo, aliada aos planos internos de 

combate à inflação, a produção de carros movidos a etanol hidratado caiu, chegando 

a representar apenas 1,02% da frota nacional no ano de 2001. Contudo, a queda no 

consumo de etanol hidratado foi compensada pela utilização do etanol anidro (sem 

água) adicionado à gasolina. 

Quando se observam as datas, verifica-se uma coincidência entre  o 

período de vigência do PROÁLCOOL e o considerável aumento de 60,21% na área 

plantada de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, e de 47,55%, em nível 

nacional, entre as safras de 1980 e 1985. Com o fim do Programa, o cultivo da cana 

continuou a crescer, porém, em ritmo menos acelerado, apresentando índices de 

3,90%, 24,67% e 10%, nas safras registradas nos períodos de 1985 a 1990, de 1990 

a 1995 e de 1995 a 2000, respectivamente. O advento do motor flex, em 2003, 

voltou a impulsionar a demanda por etanol e, consequentemente, por cana-de-

açúcar, o que justifica o aumento da área plantada a partir daquele ano. 

De acordo com o Censo Agropecuário LUPA (Levantamento Censitário 

das Unidades de Produção Agropecuária), o aumento da cultura da cana provocou a 

redução de outros plantios, como o da soja, do milho e da laranja, entre outros. O 

Gráfico 7 mostra um comparativo entre as áreas plantadas nas safras de 1995/1996 

e 2007/2008. 
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Gráfico 7 - Comparativo de área plantada, em hectares, no Estado de São Paulo, nas safras 
1995/1996 e 2007/2008 

Gráfico elaborado pelo autor. Fonte: Projeto LUPA. 
 

Conforme se depreende do Gráfico 7, a área ocupada pela cana-de-

açúcar cresceu 90,45% no período, passando de 2.886.312,60 ha plantados na 

safra de 1995/1996 para 5.497.233,40 ha na de 2007/2008. Já as outras culturas 

sofreram drástica redução de área plantada. A soja, que ocupava 714.206,60 ha na 

safra 1995/1996, teve sua área reduzida para somente 396.426,80 ha na safra 

2007/2008, uma queda de 44,49%. O milho, por sua vez, produzido em 

1.235.906,20 ha na safra 1995/1996, apresentou redução de 46,04%, passando 

para 666.845,70 ha na safra 2007/2008. A produção de laranja e de feijão sofreu 

igualmente uma retração, diminuindo a área ocupada por essas lavouras em 14,37% 

e 35,17%, respectivamente.   

 

 

2.2 O AVANÇO PREDATÓRIO DA CULTURA CANAVIEIRA NO MUNICÍPIO DE 
ITUVERAVA 

 

Localizada a 413 km da capital e a 100 km da cidade de Ribeirão 

Preto, Ituverava forma, juntamente com os municípios de Aramina, Buritizal, Guará e 

Igarapava, a microrregião de Ituverava que, junto com outras seis microrregiões, 

compõe a mesorregião de Ribeirão Preto. 
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De acordo com o Censo Demográfico IBGE (2010), Ituverava possui 

uma área de 705 km2 e tem uma população de 38.695 habitantes, dos quais 5,90% 

vivem no meio rural, distribuídos nos bairros rurais de Aparecida do Salto e Capivari 

da Mata e, também, no Distrito de São Benedito da Cachoeirinha. De acordo com 

uma versão, o município, fundado às margens do Rio do Carmo, surgiu por volta de 

1810, quando Fabiano Alves de Freitas iniciou a derrubada de matas para a 

formação de pastagens e o cultivo da terra. Esse rio recebera antes o nome de 

Ribeirão do Inferno, segundo Pereira e Barrachi (1997, p. 7), ―devido à grande 

insalubridade das suas margens pantanosas, na estação chuvosa. Era excelente 

viveiro de mosquitos transmissores do impaludismo (malária)‖.  

Há controvérsias, porém, sobre a data de fundação do povoado do 

Arraial do Carmo – que mais tarde se tornaria o município de Ituverava – e sobre seu 

fundador. Evangelista (1999) explica que se costuma fixar como marco inicial da 

contagem de tempo de um núcleo urbano a data de construção de uma igreja, pois, 

esse templo religioso acaba por aglutinar os moradores, que até então se 

encontravam dispersos, por dar um nome ao povoado e permitir esboços de ruas e 

praças. Dessa forma, o autor fixa como data de fundação do Arraial do Carmo, o ano 

de 1818, quando foi construída a Capela do Carmo.  

Também segundo o autor, Fabiano Alves de Freitas – filho de Fabiano 

Alves Silveira, fazendeiro novo no povoado – não poderia ser o fundador do Arraial, 

porque seu nome só aparece como morador do povoado no ano de 1821, quando 

tinha apenas sete anos de idade. Portanto, no ano de 1810, Fabiano Alves de 

Freitas sequer morava no povoado, e em 1818, ano da construção da Capela, era 

uma criança de quatro anos de idade, a qual, obviamente, não seria responsável por 

erigir uma igreja. Para o autor, a confusão pode ter se estabelecido porque o pai de 

Fabiano Alves de Freitas, rico fazendeiro e comerciante, fora eleito o 1º Juiz de Paz, 

no ano de 1829.  

Dessa forma, Evangelista (1999, p. 96-97) credita a fundação do 

município ao Alferes João Alves de Figueiredo:  

 

O fundador de Ituverava aparece, pela primeira vez, na Lista de Moradores 
de 1815, como morador de número 120, sendo registrado com 61 anos de 
idade, viúvo, branco, ―novo, entrante‖, [...] 
Quando entrou na região, o Alferes já era um homem rico. Com seus quatro 
filhos, João (de 24 anos), José (de 20 anos), Ana (de 30 anos) e Vitória (de 
17 anos), instalou-se com 36 escravos e 7 agregados. Cultivava, como os 
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outros, milho, feijão, arroz, algodão; criava gado. Votou e foi votado na 
primeira eleição de Juiz de Paz e Suplente Escrivão no Arraial do Carmo. 
Morava na Fazenda Alagoas, onde eram criadas mais de 800 cabeças de 
gado.  

 

A versão defendida pelo referido autor, e aceita por outros 

pesquisadores, é corroborada pela Prefeitura Municipal de Ituverava, cujos registros 

oficiais também atribuem ao Alferes João Alves de Figueiredo a fundação do 

município, no ano de 1818: 

 

Tudo indica que Ituverava começou a ser povoada no final do século XVIII, 
quando criadores de gado, procedentes do Planalto Sul mineiro 
estabeleceram-se na região, formando núcleos urbanos, onde paulistas 
remanescentes do bandeirismo já se encontravam. 
Documentos comprovam que a fundação da Capela do Carmo, depois 
Ituverava, se deu a 16 de julho de 1818 pelo alferes João Alves de 
Figueiredo e não em 1810 por Fabiano Alves de Freitas. (PEREIRA E 
BARRACHI, 1997, p. 8). 

 

A construção da igreja, em 1818, e as festividades religiosas acabaram 

atraindo sertanistas que ali se estabeleceram. A história do município remonta à 

época do bandeirantismo e ao fluxo de ocupação do centro-oeste brasileiro. 

Contando com um posto de atendimento para os tropeiros que passavam pela 

região, ele fazia parte do ―velho caminho de Goiás‖. Segundo Evangelista (1999), 

essa rota foi posteriormente desviada, excluindo de seu trajeto o povoado da Capela 

do Carmo, que só não desapareceu devido à dependência recíproca que existia 

entre as fazendas ao redor e o centro urbano: 

 

Se o Arraial o Carmo, logo depois da fundação, em 1818, começou a 
crescer por seus próprios meios, essa fase durou muito pouco, uma vez que 
em 1825, o Padre Amtomio José da Silva e o Major Antonio Eustáquio da 
Silva e Oliveira abriram o desvio da Estrada de Goiás, pela Fazenda Buritis, 
segundo a preciosa informação do historiador de Igarapava, Sebastião 
Ângelo de Souza, deixando à margem a Capela do Carmo, ocasionando 
quebra do seu ritmo de crescimento e consequente estagnação, que duraria 
até por volta de 1848, quando foi empossado o primeiro vigário da 
Freguesia. 
Se o povoado não desapareceu completamente, quando perdeu o hausto 
que o Caminho trazia, é porque a zona rural estava produzindo 500 varas 
de pano de algodão, seus 30 barris de aguardente, suas 20 arrobas de 
açúcar e a produção não especificada de um curtume, e os fazendeiros 
precisavam de um lugar onde pudessem batizar os filhos, fazer a desobriga 
anual e se abastecer de sal e de artefatos de ferro, sem precisar fazer a 
jornada de três ou quatro dias até a Vila Franca. 
Um dependia da outra, mas a dependência maior era da Capela, porque, se 
já não passavam os viajantes que usavam seus serviços, só as fazendas 
podiam evitar sua queda completa.  (EVANGELISTA, 1999, p. 125)  
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Evangelista (1974, p. 54) considera ainda que o encurtamento do 

Caminho de Goiás provocou o nascimento do segundo aglomerado urbano na 

região, o de Santa Rita do Paraíso, atual município de Igarapava, bem como 

colaborou para o surgimento do terceiro povoado, a Fazenda Santana dos Olhos 

D‘Água, atual município de Ipuã, junto aos quais, com a chegada das lavouras de 

café e o avanço da malha ferroviária, floresceram ainda outros povoados, como São 

Joaquim da Barra (1902), Sales de Oliveira (1906), Orlândia (1909) e Guará (1914). 

O Arraial do Carmo foi elevado à categoria de Freguesia em 1847, com 

o nome de Freguesia de Nossa Senhora do Carmo da Vila Franca do Imperador e, 

em 1885, tornou-se o município de Carmo da Franca. Insatisfeita com essa 

denominação, a população local pretendia que fosse adotado o nome de Carmo da 

Cascata. Todavia, o então presidente do Estado de São Paulo, Coronel Fernando 

Prestes de Albuquerque, por meio da Lei nº 664, de 06 de setembro de 1899, 

determinou que o município se chamaria Ituverava, nome de origem tupi-guarani que 

significa ―Cachoeira Reluzente‖ ou ―Salto Brilhante‖, como preferem os 

ituveravenses.  

Quanto à atividade econômica do Arraial do Carmo, Pereira e Barrachi 

(1997) afirmam que durante as primeiras décadas de sua fundação, a economia 

girou em torno da criação de gado, da agricultura de subsistência e de um comércio 

incipiente. Havia ainda a criação de suínos, ovinos e caprinos para o consumo das 

famílias. No núcleo urbano registravam-se poucos profissionais: um ferreiro, dois ou 

três sapateiros, comerciantes, mulheres que teciam e costuravam. As autoras citam 

que, por volta do ano de 1850, o produto agrícola mais cultivado era o milho – 

largamente utilizado na alimentação humana e como forragem de suínos – 

acompanhado também do arroz, do feijão e da mandioca. Já o algodão, a cana-de-

açúcar7 e o café só passaram a ter representação econômica a partir da segunda 

metade do século XIX.  

A cultura do café ocupou grande parte das terras ituveravenses nas 

primeiras décadas do século XX, trazendo ganhos aos fazendeiros, equilibrando as 

contas públicas e promovendo o desenvolvimento do município.  

 

É interessante observar que com a chegada ―oficial‖ do café ao município, 
em torno de 1889, ocorreu a derrubada das matas, mudou o tipo de cultivo, 

                                                 
7
 Nessa época, a cana-de-açúcar era utilizada por pequenos engenhos para a fabricação de cachaça e açúcar. 
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passando para a monocultura, como também foi implantado o embrião que 
levaria a cidade a se desenvolver, pois as ferrovias acompanharam a 
marcha cafeeira. Os trilhos da Companhia Mogiana atingiram Ituverava em 
1º de agosto de 1903. 
A partir daí, a ligação com a capital do Estado estava facilitada, como 
também a chegada do nosso café ao porto de Santos. (PEREIRA E 
BARRACHI, 1997, p. 17). 

 

Mesmo com a predominância do café, alguns fazendeiros, segundo 

Evangelista (1999, p. 245-246), persistiram na criação de gado, chegando a haver 

reclamações pela grande quantidade de gado zebu existente em terras que 

poderiam ser ocupadas pela nova cultura. Da mesma forma, muitos agricultores não 

se deixaram conduzir exclusivamente pelo café, e mantiveram antigas culturas em 

suas propriedades, como a da cana-de-açúcar, cuja importância pode ser 

constatada pelo aumento do número de estabelecimentos existentes na região que, 

de 65 engenhos e 11 fábricas de aguardente em 1918, passou para 70 engenhos e 

26 fábricas, em 1920. Outra cultura que prosperou nessa época foi a do arroz, cujos 

preços estavam bastante atraentes, em virtude da dificuldade de importar o produto 

da Índia, como consequência da Primeira Guerra Mundial. Segundo o autor, 

colaborou também para o incremento da cultura do arroz, o incentivo da Secretaria 

da Agricultura do Estado, que estava preocupada com o abastecimento. Soma-se a 

tudo isso o fato de que o arroz podia ser plantado nas ruas do cafezal. 

A saga do café no município de Ituverava representou a quebra de um 

paradigma de agricultura de subsistência, de produção de produtos agrícolas 

voltados à satisfação das necessidades da própria família do agricultor, em que o 

excesso de produção era utilizado como moeda de troca para a aquisição de outros 

produtos. O plantio do café transformou-se numa atividade comercial, constituindo 

uma monocultura voltada à exportação. Essa forma de agricultura, conhecida como 

plantation, é herança do colonialismo: 

 

O colonialismo desestruturou as formas originais de produção agrícola 
existentes nas áreas conquistadas. A produção agrícola africana, asiática e 
americana, que estava fundamentalmente voltada para a atender às 
necessidades alimentares de seus povos, foi desorganizada, sendo 
substituída pela agricultura comercial de exportação. O colonizador 
introduziu a forma de economia da grande propriedade agrícola 
monocultora – a plantation -, destinada ao cultivo de produtos para 
exportação (cana-de-açúcar, café, cacau, amendoim, algodão, borracha, 
chá, etc.). Quanto à agricultura de subsistência, esta passou a ser encarada 
pelo colonizador apenas como apêndice da grande lavoura. (ADAS, 1988, 
p. 37). 
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Conforme alhures informado, o ciclo do café teve importante 

participação no desenvolvimento do município. Contudo, as riquezas produzidas por 

ele podem não ter ficado em Ituverava: 

 

É importante lembrar que a riqueza trazida pelo café, ao que parece, não 
ficou na cidade, uma vez que não foram construídos palacetes, não se tem 
notícia de festas públicas ou particulares suntuosas, as obras da Igreja 
Matriz se arrastavam vagarosamente e nem mesmo se abriram filiais de 
bancos. (EVANGELISTA, 1999, p. 245) 

 

O predomínio da cultura cafeeira perdurou até o final do ano de 1929, 

quando ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York, ocasião em que os preços do café 

despencaram. Sobre os impactos da crise de 1929, sentidos no município de 

Ituverava, Evangelista (1999, p. 272-273) relata: 

 

Todos conhecem as desastrosas consequências do ―crack‖ no Brasil. Em 
termos práticos, ao nível do fazendeiro, o drama consistia na baixa do preço 
da saca de café de 60$000 para 16$000 e mesmo, por vezes até 4$000. 
[...] 
Numa cidade de fazendeiros, a crise se abateu como um raio, com 
repercussões em todos os setores da vida urbana. O primeiro sinal das 
dificuldades quem o dá é a própria tipografia do jornal ―A Cidade de 
Ituverava‖, lamentando não poder vender mais a prazo, a quem quer que 
fosse, ―devido a situação anormal que atravessamos‖.  
[...] 
Contudo, os mais atingidos foram naturalmente os fazendeiros. Foram 
numerosas as fazendas que foram à praça para leilão, em virtude de dívidas 
não pagas a bancos ou particulares, enquanto outras foram divididas e 
vendidas em parcelas.  

 

Por volta de 1933, no entanto, segundo o autor, os efeitos da crise 

começaram a se amenizar, o que pode ser atribuído a dois fatores: a lenta elevação 

do preço do café – resultado da política financeira do governo ou da erradicação de 

lavouras muito antigas e de baixa produtividade – e a introdução da cultura do 

algodão. O novo cultivo foi incentivado pelo governo paulista, que facilitou o seguro 

contra granizo e ofereceu a assistência de técnicos do Instituto Agronômico de 

Campinas. Outro fator importante foi a instalação de novas máquinas de 

beneficiamento do produto no município.  

Apesar de o algodão ter sido introduzido na região, o autor esclarece 

que o período após a crise de 1929 foi marcado pela policultura, pouco se falando 

em café. Entretanto, isso não significa que essa cultura tenha sido extirpada das 

terras ituveravenses. Pereira (2003, p. 245) aponta ser ―prudente lembrar que o café 
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permaneceu nas fazendas cujos proprietários conseguiram superar o sufoco da crise 

e, mais tarde alcançou também os sítios, em pequenas plantações, associado a 

culturas de arroz, feijão e milho‖.  

O pós-crise do café, portanto, fez surgir uma agricultura diversificada, 

bastante diversa, porém, daquela que se praticava nas primeiras décadas de 

formação do povoado de Arraial do Carmo, caracterizada como de subsistência. 

Essa nova fase da atividade, não voltada à produção de alimentos, lhe confere 

fundamentalmente um caráter comercial, de larga escala e de exportação, 

principalmente de produtos como o algodão, a soja e o milho. Esse novo modelo 

predominará até o final do século XX, quando se inicia, então, a invasão da cultura 

da cana-de-açúcar. 

Conforme demonstrado no tópico anterior (3.1), a área plantada de 

cana-de-açúcar teve considerável aumento no Estado de São Paulo. Esse fenômeno 

também ocorreu na mesorregião de Ribeirão Preto, na microrregião de Ituverava, 

bem como no próprio município, onde o avanço dos canaviais foi ainda mais 

acentuado do que o ocorrido no Estado. O mesmo se diz em relação à redução das 

áreas plantadas com outras culturas, como a soja, o milho, a braquiária e, no caso 

de Ituverava, também o algodão.  

A Tabela 3 mostra um comparativo entre as safras de 1995/1996 e 

2007/2008 das áreas plantadas nos municípios que compõem a microrregião de 

Ituverava. 
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Tabela 3 - Comparativo de áreas plantadas (ha) no período entre a safra de 1995/1996 e a de 
2007/2008. 

Municípios Safras Cana Soja Milho Braquiária 

Aramina 
95/96 12.473,70 1.375,40 327,60 1.827,0 

07/08 11.369,10 2.878,80 839,90 1.033,30 

Buritizal 
95/96 4.463,60 3.040,30 3.057,50 10.068,60 

07/08 10.728,80 675,70 703,00 7.917,70 

Guará 
95/96 10.513,60 20.370,00 9.103,70 4.807,70 

07/08 23.816,80 1.456,00 318,50 2.438,10 

Igarapava 
95/96 16.776,60 806,90 2.811,40 13.977,90 

07/08 27.881,80 216,30 466,40 6.068,20 

Ituverava 
95/96 13.615,10 50.044,40 26.595,70 13.421,50 

07/08 49.775,20 9.725,70 1.818,10 5.654,80 

Microrregião 

de Ituverava 

95/96 57.842,60 75.637,00 41.895,90 44.142,70 

07/08 123.571,70 14.952,50 4.145,90 23.112,10 

Tabela elaborada pelo autor. Fonte: Projeto LUPA 

 

Conforme se observa, somente o município de Aramina, no período 

descrito na Tabela 3, sofreu diminuição da área plantada de cana-de-açúcar (-

8,86%), apresentando, ao mesmo tempo, um aumento da área cultivada de soja e 

milho. Já nas outras quatro cidades da microrregião, a área plantada de cana-de-

açúcar ampliou-se consideravelmente, acompanhada, consequentemente, da 

redução de outras culturas, como a soja, o milho e a braquiária. Destarte, a área 

plantada de cana-de-açúcar aumentou 140,36% no município de Buritizal, 126,53% 

em Guará, 66,19% em Igarapava, e 265,59% no município de Ituverava, totalizando, 

na microrregião, um acréscimo de 113,63%. 

Quanto às demais culturas, a Tabela 3 demonstra que a área utilizada 

para o plantio de soja diminuiu 77,78% no município de Buritizal, 92,85% no de 

Guará, 73,19% no de Igarapava, 80,57% no município de Ituverava, com um total de 

80,23% referente à microrregião. Em relação ao milho, a queda foi ainda mais 

acentuada, com índices de 77,01% em Buritizal, 96,50% em Guará, 83,41% em 

Igarapava e 93,16% em Ituverava, atingindo 90,10% na microrregião. Já a área 

cultivada de braquiária sofreu redução em todos os municípios da microrregião, 

incluindo Aramina, cuja área plantada caiu em 43,44%; no município de Buritizal, a 
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queda foi de 21,36%, 49,29% em de Guará, 56,59% em Igarapava, 57,87% em 

Ituverava, contabilizando, na microrregião, a redução de 47,64%. 

A análise dos dados permite concluir que a cana-de-açúcar acabou por 

ocupar quase a totalidade das terras dos municípios da microrregião de Ituverava, 

inclusive Aramina, onde, embora tenha havido redução da área plantada entre as 

safras de 1995/1996 e 2007/2008, a cultura utiliza 60,37% de sua área total. Nos 

demais municípios, os dados registram uma ocupação de 41,33% em Buritizal, 

77,46% em Guará, 65,74% em Igarapava, e 69,57% em Ituverava, o que representa, 

na microrregião, 65,21% da área total cultivada. 

O Gráfico 8 permite uma melhor visualização do fenômeno da 

expansão canavieira, bem como a redução das pastagens e das culturas de soja, 

milho e algodão ocorrida no município de Ituverava. 

 

Gráfico 8 - Comparativo de área plantada, em hectares, no município de Ituverava nas safras 
1995/1996 e 2007/2008 

 
Gráfico elaborado pelo autor. Fonte: Projeto LUPA; APPA (Associação Paulista dos Produtores de 
Algodão). 

 

Conforme se verifica no Gráfico 8, a área ocupada pela cana-de-açúcar 

teve um aumento de mais de 265% no município de Ituverava, passando de 

13.615,10 ha plantados na safra 1995/1996 para 49.775,20 ha na safra 2007/2008. 

Neste ponto, é importante destacar que, segundo o Projeto LUPA, o município 

ocupa o sétimo lugar no ranking de produção de cana em São Paulo, o que 
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representa uma participação de 0,91% em relação aos 5.497.233,40 de hectares 

plantados no estado. 

No que concerne à soja, apesar da brusca redução em mais de 80% da 

área plantada, Ituverava ainda ocupa o 10º lugar no ranking paulista, respondendo 

por 2,45% da área plantada no estado. Quanto à cultura do milho, os dados 

apontam uma redução de 93,16% na área plantada, passando de 26.595,70 ha na 

safra 1995/1996, para apenas 1.818,00 ha na safra 2007/2008. Entretanto, é preciso 

mencionar que não estão computados, nesses números, os 3.430,50 ha de milho 

plantados na safrinha. O Gráfico 8 mostra também que, no período em questão, 

houve queda de 90,7% na área plantada de algodão. Entretanto, se compararmos a 

safra de 2007/2008 com a de 2000/2001, a redução da cotonicultura foi ainda maior 

do que a demonstrada no gráfico. Segundo a APPA, na safra 2000/2001, Ituverava 

possuía uma área de 17.300 ha plantados com algodão. Assim, se traçarmos um 

comparativo entre a safra 2000/2001 e a safra 2007/2008, a área plantada foi 

reduzida em 93,47%. A diminuição das áreas de pastagens, também observada no 

gráfico, significa uma drástica redução na bovinocultura de corte e de leite. Nos anos 

de 1995/1996, Ituverava contava com um rebanho de 21.606 cabeças, o qual 

acabou, já em 2007/2008, com um número de apenas 11.421 reses. 

Os dados do Projeto LUPA apontam que em Ituverava houve uma forte 

tendência à prática da avicultura de corte, desenvolvida por meio de parcerias 

estabelecidas entre o proprietário da terra e grandes indústrias alimentícias, como a 

Seara, cabendo, ao primeiro, disponibilizar o terreno e a estrutura necessária à 

criação e, às empresas, fornecer os pintainhos, a ração e o transporte. De acordo 

com os números do Projeto, de um total de 72.000 aves/ano abatidas em 

1995/1996, a produção do município, em 2007/2008, atingiu 2.359.250 aves/ano. 

O novo ciclo de produção agrícola representado pela cana-de-açúcar 

se assemelha, em parte, ao do café, vivido no início do século passado, 

considerando que não é voltado à produção de alimentos. A invasão da monocultura 

canavieira causou uma grande concentração de terras por parte das agroindústrias, 

que as adquiriram ou estabeleceram contratos de parceria ou de arrendamento. É 

certo que antes do avanço da cana também havia agricultura comercial no 

município, às vezes destinada à exportação, mas é fato, igualmente, que o 

monocultivo canavieiro em Ituverava se apropriou predatoriamente de terras onde 

antes se cultivavam alimentos e se criava gado de corte e de leite. Em entrevista 
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realizada em novembro de 2012, o diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Ituverava esclarece: 

 

[...] hoje podemos dizer que a cana ocupa 97% da nossa área, naquela 
época a cultura diversificada era ao contrário, era a lavoura diversificada 
que ocupava praticamente os 97% ou até mais porque não tinha outra 
coisa, e era a lavoura de grãos e bovina e a cultura de leite, o que nós 
tínhamos de produtores de leite era fantástico [...] hoje nos não temos mais 
o chamado retiro de leite, sobrou alguns pequenininhos aí, produtores de 
brejo. Nós temos uma cooperativa de leite aqui, a Nestlé, que chegou a 
produzir mais de 120 mil litros de leite por dia, hoje produz apenas 2,5 mil 
litros de leite.  

 

Estatísticas à parte, a percepção que o entrevistado tem em relação ao 

monocultivo canavieiro em terras ituveravenses se assemelha àquela descrita pelo 

ex-ministro da agricultura, Roberto Rodrigues (2003-2006), durante a visita do 

primeiro ministro japonês ao Brasil: 

 

No dia 12 de setembro de 2004, o primeiro-ministro japonês, Junichiro 
Koizumi, sobrevoou os canaviais da Região de Ribeirão Preto/SP, na 
companhia do Governador do Estado, Geraldo Alckmin, e do Ministro da 
Agricultura, Roberto Rodrigues. Em entrevista ao Jornal Folha de S. Paulo, 
o ministro afirmou que a intenção em levar o primeiro-ministro japonês a 
esta região era para que ele visse que aí existe ―um mar de cana‖ e é 
produzido ―um rio de álcool‖ todos os dias. (SILVA, 2005, p. 3). 

 

De fato, a impressão que se tem, não só das terras do município de 

Ituverava, mas de toda a região, é de que o ‗mar de cana‘ é uma realidade, não se 

vislumbrando nenhuma outra forma de cultura. A supracitada autora relata, em outra 

obra, relata que não só por via área, mas também por vias terrestres se percebe 

toda a extensão dos campos de cana citada pelo ex-ministro:  

 

Para o viajante que percorre as rodovias paulistas após a cidade de 
Campinas, indo em qualquer direção, a impressão que terá é de que estará 
no meio de um gigantesco canavial, um verdadeiro ‗mar de cana‘, segundo 
a expressão do ex-ministro da Agricultura do atual governo. A história 
objetivada dessa região – caracterizada pelas marcas das antigas fazendas 
de café, das moradias dos colonos e sitiantes, das multicoloridas plantações 
de milho, algodão, amendoim e feijão, além de pastagens, das estradas 
vicinais, das reservas de matas, de pequenos córregos – está em vias de 
desaparecimento, cedendo lugar ao padrão monocromático dos canaviais 
[...] (SILVA, 2008, p. 3). 

 

Em Ituverava não é diferente. Bastaria um breve passeio pelas 

rodovias e estradas rurais do município para se comprovar a grande ocupação da 
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cana-de-açúcar no município. Em época de colheita, durante esse passeio, o ―mar 

de cana‖ seria perceptível até de olhos fechados. O doce aroma da cana decepada 

impregnado no ar não deixaria margem à dúvida: os canaviais reinam absolutos em 

terras ituveravenses.  

Os dados do Projeto LUPA mostram que na safra 1995/1996 o cultivo 

da cana estava presente em 105 Unidades de Produção Agropecuária (UPAs), que 

juntas somavam um total de 13.615,10 ha, o que representava 13,79% das 761 

UPAs existentes no município, e 21,19% dos 64.229,40 ha de terras agricultáveis do 

município8. Já em relação à safra 2007/2008, os registros demonstram que a cana 

passou a ocupar 642 UPAs que, no conjunto, perfazem um total de 49.775,20 ha, ou 

seja, 81,37% de um total de 789 UPAs e 77% dos 64.752,60 ha de terras cultiváveis 

do município9.  

Esses números revelam o grande avanço do monocultivo canavieiro no 

município, tanto em número de propriedades, quanto em extensão de terras, o que 

corrobora a ideia da existência de um verdadeiro ―mar de cana‖ em sua área e 

demonstra, de forma inequívoca, a grande concentração de terras por parte das 

agroindústrias sucroalcooleiras. Entretanto, os dados se referem à safra 2007/2008 e 

podem não refletir a situação atual. Conforme demonstrado no Capítulo 1, a crise 

global de 2008 produziu sérios impactos no setor sucroalcooleiro brasileiro, 

resultando na queda de produtividade em razão da falta de investimentos. Para 

compensar os efeitos negativos, algumas agroindústrias acabaram optando pela 

expansão do canavial em novas áreas.  

 

O principal argumento das usinas para justificar a queda na produtividade 
foi a incapacidade de investirem na renovação de canaviais, em adubação e 
tratos culturais. Uma forma de compensar a diminuição desses 
investimentos foi a expansão territorial do monocultivo de cana. 
(MENDONÇA; PITTA; XAVIER, 2012, p. 21). 

 

Destarte, o nível de ocupação do monocultivo canavieiro no município 

de Ituverava pode estar muito além dos 81,37% das UPA‘s e dos 77% das terras 

cultiváveis. Além da ocupação de terras onde antes se produziam alimentos, o 

                                                 
8
 Desse total não estão computadas: 2.389,80 ha de área de vegetação natural; 1.539,10 ha de área 

inaproveitada; 844,20 ha de área inaproveitável e 1.271,90 ha de área complementar. 
9
 Desse total não estão computadas: 2,5 ha de área de reflorestamento, 3.709,20 ha de área de 

vegetação natural; 517,4 ha de vegetação de brejo e várzea e 2.312 ha de área complementar. 
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monocultivo canavieiro gerou (e gera) não só problemas econômicos, em virtude da 

arrecadação, como também problemas sociais, em razão da migração. 

Sobre os aspectos econômicos, vale lembrar que o município de 

Ituverava não possui agroindústrias instaladas em seu território. Toda a cana 

produzida no município é processada em usinas localizadas em cidades vizinhas, de 

forma que ―os canaviais não trazem benefícios para o município de Ituverava, 

porque os impostos que poderiam entrar para os cofres municipais são pagos onde 

se localizam as usinas (Ituverava não possui nenhuma) [...]‖ (PEREIRA, 2003, p. 

252). Exemplo disso é o montante de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISS) que arrecadam os municípios onde se localiza a agroindústria. Outro 

sinalizador que permite sentir o reflexo geral das riquezas trazidas pela agroindústria 

aos municípios é o Produto Interno Bruto (PIB). Segundo o Censo IBGE (2010), no 

ano de 2010, Ituverava apresentava um PIB per capita de R$ 14.656,42, enquanto o 

município de Buritizal, onde se encontra instalada uma agroindústria sucroalcooleira, 

o PIB per capita era de R$ 67.308,30, ou seja, mais de quatro vezes e meia que o 

de Ituverava. É óbvio que os números do PIB per capita não significa que essa 

riqueza é distribuída de forma igualitária entre a população, contudo, os tributos 

gerados pela atividade agroindustrial revertem aos cofres municipais. Cabe ressaltar 

ainda que os insumos utilizados nos canaviais do município não são adquiridos no 

comércio local, diferentemente do que poderia ocorrer se as terras do município 

fossem exploradas por pequenos e médios produtores. 
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3 LEGISLAÇÃO ESTADUAL E PROTOCOLO AGROAMBIENTAL: O 
FIM DAS QUEIMADAS 

 

Os impactos do cultivo da cana e da fabricação de açúcar e etanol no 

meio ambiente têm sido tema de estudos, debates e pesquisas. Um dos principais 

problemas que esse processo produtivo tem apresentado diz respeito às queimadas. 

De fato, elas emitem milhões de toneladas de poluentes na atmosfera, causam 

efeitos devastadores à fauna e problemas de saúde, não só aos trabalhadores que 

lidam com o corte manual da cana queimada, como também às populações que 

vivem nas regiões canavieiras. 

A questão ambiental motivou o ingresso de diversas ações na Justiça, 

com a finalidade de proibir as queimadas. A preocupação com o meio ambiente 

também serviu de base à elaboração de leis estaduais dispondo sobre a eliminação 

gradativa do uso do fogo como método de despalha da cana-de-açúcar.  

O tema das queimadas nunca foi pacífico. De um lado, os 

ambientalistas defendiam a extinção dessa forma de manejo. De outro, os usineiros 

alegavam que o fim das queimadas eliminaria postos de trabalho. Entretanto, a 

mudança de discurso e de atitude por parte do setor sucroenegético culminou com a 

assinatura do chamado Protocolo Agroambiental que, entre outras medidas, 

antecipou os prazos previstos na legislação estadual para extinguir a prática da 

queima nos canaviais. 

Neste capítulo, abordaremos os impactos provocados pelas 

queimadas, bem como faremos uma análise da legislação estadual e do Protocolo 

Agroambiental.  

 

 

3.1 A QUEIMADA DA CANA E OS REFLEXOS NO MEIO AMBIENTE 

 

A queima prévia da palha da cana é uma prática antiga e que tem 

causado danos ambientais e à saúde, tanto do trabalhador quanto das populações 

que vivem no entorno dos canaviais.  

Segundo Langowski (2007, p. 15) ―não há justificativa para a permissão 

para poluir dada aos usineiros canavieiros através da queima da cana, sendo que 

qualquer estabelecimento industrial por menor que seja é obrigado por lei a realizar 
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o controle das suas emissões atmosféricas‖. O autor, para quem o único fator que 

justifica a queimada é o econômico, pois, com ela, o lucro da usina é maior, defende 

a colheita da cana crua, seja manual ou mecânica. Embora as usinas aleguem que o 

corte manual sem a queima prévia se torna economicamente inviável em razão da 

baixa produtividade e, também, do risco de acidentes com animais peçonhentos, o 

referido autor afirma que bastaria a adoção de uma forma de remuneração mais 

justa aos trabalhadores e de equipamentos adequados. Assevera, ainda, que a 

queima da cana só traz danos às pessoas e ao meio ambiente: 

 

 A queima da cana causa impactos ambientais atingindo a fauna e por 
vezes se alastrando pelas áreas florestadas circunvizinhas, atingindo 
também a flora; 

 A queima da cana impõe ao trabalhador condições inadequadas de 
trabalho, além de impor também a obrigatoriedade de produção além de 
suas forças, o que acaba causando morte de trabalhadores por fadiga; 

 É possível a colheita da cana sem que se faça a queima, tanto de forma 
manual como mecanizada; 

 A queima da cana gera poluição atmosférica, causando transtornos à 
população de uma forma geral, implicando em aumento de internações 
hospitalares; 

 A queima da cana emite produtos tóxicos e cancerígenos para a 
atmosfera (LANGOWSKI, 2007, p. 15). 

 

Confirmando o que declara no último item da citação acima, Langowski 

discorre sobre as emissões de CO2 e de outros gases na atmosfera, decorrentes das 

queimadas:  

 

Alega-se em defesa às queimadas, que embora haja uma forte liberação de 
CO2 pelas queimadas de cana-de-açúcar, este gás não contribui no médio 
prazo para o dito efeito estufa, pois uma quantidade equivalente do mesmo 
é retirada da atmosfera, via fotossíntese, durante o crescimento do canavial 
no ano seguinte. Esta argumentação é válida e correta, senão por um 
pequeno diferencial nunca explicitado: O canavial realmente absorve e 
incorpora CO2 em grande quantidade, ao longo do seu período de 
crescimento que dura de 12 a 18 meses em média e a queimada libera tudo 
quase que instantaneamente, ou seja, no período que dura uma queimada, 
ao redor de 30 ou 60 minutos. Portanto, libera CO2 recolhido da atmosfera 
durante 12 a 18 meses em pouco mais de 30 ou 60 minutos. Além disso, 
junto com CO2, outros gases são formados e lançados à atmosfera, 
juntamente com particulados. Dentre o coquetel de substâncias químicas 
nocivas que são lançados à atmosfera durante a queima da cana, 
destacam-se os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs). 
(LANGOWSKI, 2007, p. 8 – 9). 
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Durante as queimadas, as emissões de gases poluentes chegam a ser 

maiores do que a produzida pelos carros nos grandes centros urbanos, como São 

Paulo.  

 

[...] a emissão veicular de material particulado pode chegar a 62 
toneladas/dia na região metropolitana de São Paulo, que possui o 
equivalente a 2,8% da área total do estado de São Paulo. Em comparação, 
o material particulado proveniente da queima de palha de cana pode chegar 
a 285 toneladas/dia, a considerar uma área de plantio que representa 8,2% 
da área total do estado de São Paulo. Assim, enquanto os veículos 
produzem 8,8 kg de material particulado por quilômetro quadrado na região 
metropolitana diariamente, as queimadas geram 14 kg de material 
particulado por quilômetro quadrado nas áreas de plantio (LOPES, 2005, 
apud GONÇALES, 2006, p. 7). 

 

Além dos gases, outro problema gerado pela queima da palha da cana 

é a emissão da fuligem, que é composta de partículas finas e ultrafinas, não visíveis 

a olho nu, as quais, quando inaladas, podem provocar doenças respiratórias, como a 

asma. Pesquisas recentes têm demonstrado, ainda, que as queimadas também 

emitem os chamados hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs), compostos 

altamente cancerígenos.  

 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) presentes no material 
particulado emitido durante a queima de biomassa e de combustíveis 
fósseis têm potencial para causar carcinomas, tumores malignos com 
tendência a produzir metástase. ―A hipótese mais aceita hoje e é que 
algumas das moléculas dos HPAs são capazes de aderir ao DNA, 
originando um processo de mutagênese que pode evoluir para o câncer‖, 
explica Mary Rosa Marchi, do Instituto de Química da Unesp em 
Araraquara. 
A suspeita da ação carcinogênica da fuligem que resulta da combustão 
incompleta de material orgânico surgiu em 1775, quando o cirurgião Percival 
Pott reportou uma alta incidência de câncer no órgão reprodutor masculino 
entre limpadores de chaminés na Inglaterra. ―Eram rapazes magrinhos, que 
trabalhavam praticamente sem roupas para facilitar o deslocamento naquele 
espaço restrito‖, conta Mary.  
A relação entre exposição à fuligem e câncer logo foi estabelecida por 
estudos biológicos.  
Mas a compreensão da atividade química envolvida nesse processo só 
ocorreu em 1931, quando se conseguiu isolar no carvão vegetal um HPA 
com ação comprovadamente carcinogênica, o benzo(a)pireno.  
Outros 16 poliaromáticos têm má fama: são classificados por entidades 
como a OMS e a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer como 
substâncias capazes de induzir o câncer e, em alguns casos, mutações 
genéticas. (GIRALDI, 2011, p. 39). 

 

A fauna tem sido outra grande vítima das queimadas. Todos os anos, 

milhares de animais, de insetos a mamíferos, morrem em razão do fogo nos 
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canaviais paulistas. Os danos à fauna dependem fundamentalmente da forma como 

se faz a queima. Em artigo publicado no sítio eletrônico da Associação Cultural e 

Ecológica Pau Brasil, Ferreira (2012) denuncia a chamada ―queimada em círculo‖, 

que ainda é praticada no Brasil: 

 

As queimadas nos canaviais, em regra, eram feitas a partir dos quatro lados 
da plantação, sendo que o fogo parte das extremidades para o centro e a 
temperatura chega a alcançar 800º C. Essa prática, conhecida como 
―queimada em círculo‖, embora condenável, é sabido que ainda é utilizada 
em diversos lugares do Brasil. No Estado de São Paulo as queimadas têm 
sido feitas geralmente a partir de dois lados dos canaviais, para reduzir os 
riscos de acidentes. De qualquer forma o fogo tem destruído um número 
ainda incalculável de espécimes da fauna nativa, a saber, desde insetos até 
mamíferos.  

 

A ―queimada em círculo‖ não oferece a menor possibilidade de fuga 

aos animais, que são cercados pelas chamas. O autor revela ainda que o uso do 

fogo como método de manejo é altamente prejudicial à terra, pois provoca a 

desertificação, como a ocorrida na Região Nordeste, em consequência da destruição 

da cobertura florestal nativa e da falta de proteção das nascentes e mananciais, o 

que acaba ocasionando mudanças climáticas e  uma alteração irreversível no ciclo 

das chuvas.  

Com vistas à proteção da fauna, a Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo – CETESB definiu as seguintes medidas a serem adotadas, na queima 

da palha da cana:  

 

- realizar as queimadas de forma unidirecional visando permitir a fuga dos 
animais para áreas do entorno;  
- realizar, preferencialmente, a queimada no sentido das áreas florestadas 
com intuito de direcionar a fauna às mesmas.  
Cabe salientar que, conforme estabelecido no Decreto 47.700/2003, Artigo 
4º, § 2º, a partir dos limites previstos nos incisos I a VII deste mesmo artigo 
(áreas proibidas), deverão ser preparados, ao redor da área a ser submetida 
ao fogo, aceiros de, no mínimo, 3 (três) metros de largura, mantidos limpos 
e não cultivados, de modo a não permitir a propagação do fogo para áreas 
do entorno e, entre outros aspectos, permitindo a preservação de rotas de 
fuga da fauna a ser impactada. Ainda, conforme estabelecido no Artigo 5º 
do Decreto 47.700/2003, deverão ser ampliados os limites dos aceiros 
quando a queima se realizar em locais confrontantes com:  
- áreas de preservação permanente dos cursos d'água, das lagoas, dos 
lagos, dos reservatórios d'água naturais ou artificiais e das nascentes, ainda 
que intermitentes e dos chamados "olhos d'água", a que se refere o artigo 2º 
da Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), 
devendo o aceiro ser de 6 (seis) metros;  
- áreas de reserva legal a que se refere o artigo 16 da Lei Federal nº 4.771, 
de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), devendo o aceiro ser de 6 
(seis) metros. 



60 

A queimada unidirecional, em tese, permitiria a fuga dos animais. 

Entretanto, ou essa técnica não vem sendo adotada, ou não tem sido totalmente 

eficaz, haja vista o relato de Oliveira (2011) sobre o drama dos animais vitimados 

pelo fogo: 

 

Com graves queimaduras, uma loba-guará mordeu tanto os dedos para 
"tirar" a dor que amputou as próprias patas. Morreu dias após ser resgatada, 
em Ribeirão Preto. 
Já um tamanduá-bandeira queimou todas as patas ao tentar fugir do fogo. 
Está sob cuidados de veterinários em São José do Rio Preto.  
[...] 
Não há estatísticas oficiais da Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros ou 
Ibama, mas levantamento feito pela Folha em zoológicos e hospitais 
veterinários de oito cidades aponta ao menos 147 animais com 
queimaduras ou marcas de atropelamento causado ao fugirem do fogo 
desde junho. 
Só em Ribeirão, foram 119 focos de queimadas nesse período de estiagem, 
de acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).  
Lá, 49 animais silvestres foram levados para o Bosque Zoológico Fábio 
Barreto durante esses meses.  
As outras cidades consultadas foram São Carlos, Franca, Jaboticabal, 
Piracicaba, Sorocaba, Ituverava e Bauru, além de Rio Preto.  
E isso é só parte do problema, já que especialistas dizem que não há 
informações sobre todos os animais que morrem carbonizados. 
"Ainda tem os casos dos que nem são resgatadas. Fogem feridos do fogo, 
mas morrem e ninguém fica sabendo", disse Karin Werther, do hospital 
veterinário da Unesp de Jaboticabal. 

 

Como se percebe, a queima prévia da palha da cana para a colheita 

traz graves prejuízos à saúde e ao meio ambiente. Em razão disso, nos últimos 

anos, ações judiciais têm proliferado, visando ao fim dessa prática, assim como leis 

e acordos têm sido aprovados, estabelecendo diretrizes e metas para a total 

extinção do uso do fogo como método de manejo da cana-de-açúcar no Estado de 

São Paulo. 

 

 

3.2 A JUDICIALIZAÇÃO DAS QUEIMADAS 

 

Com fundamento na confirmação de que a queima da palha da cana causa 

danos à saúde humana e ao meio ambiente, os ministérios públicos, tanto em nível estadual 

quanto federal, têm impetrado ações cíveis públicas na Justiça, para que a CETESB se 

abstenha de conceder autorizações para essa prática. Essa judicialização da questão da 

queima da cana tem provocado verdadeiras batalhas judiciais e uma guerra de liminares, 

pois algumas dessas ações já conseguiram a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, 
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proibindo a prática das queimadas até que seja apresentado o Estudo de Impacto 

Ambiental/Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA), conforme demonstram os 

processos transcritos a seguir: 

 

Ação Civil Pública - Processo nº. 0002726-51.2011.403.6107 

A CETESB informa que, foi proferida sentença nos autos da Ação Civil 

Pública proposta pelo Ministério Público Federal, em trâmite perante a 2ª 

Vara Federal de Araçatuba, tendo sido julgado parcialmente procedente o 

pedido do autor para que a CETESB se abstenha de conceder já a partir da 

próxima safra (2013/2014) autorizações para a queima da palha da cana-

de-açúcar nos municípios da Subseção Judiciária de Araçatuba (Alto Alegre, 

Andradina, Araçatuba, Avanhandava, Barbosa, Bento de Abreu, Bilac, 

Birigui, Braúna, Brejo Alegre, Buritama, Castilho, Clementina, Coroados, 

Gabriel Monteiro, Glicério, Guaraçaí, Guararapes, Lavínia, Lourdes, 

Luiziânia, Mirandópolis, Muritinga do Sul, Nova Independência, Penápolis, 

Piacatu, Rubiácea, Santo Antonio do Aracanguá, Santópolis do Aguapeí, 

Turiúba e Valparaíso) se não precedidas de apresentação de EIA/RIMA 

(Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto ao Meio Ambiente) 

(CETESB). 

 
Ação Civil Pública - Processo n. 0002693-21.2012.4.03.6109 
Em cumprimento à antecipação dos efeitos de tutela concedidos nos autos 
da Ação Civil Pública, processo n. 0002693-21.2012.4.03.6109, em trâmite 
na 2º Vara da Justiça Federal de Piracicaba, a CETESB informa que, a 
partir de 20h00 do dia 19/07/2012, estão suspensas todas as autorizações 
emitidas para a queima controlada da palha de cana-de-açúcar na área de 
abrangência da Subseção de Piracicaba da Justiça Federal. A suspensão 
abrange os seguintes municípios: Águas de São Pedro, Americana, 
Analândia, Araras, Charqueada, Cordeirópolis, Corumbataí, Ipeúna, 
Iracemápolis, Itirapina, Leme, Limeira, Nova Odessa, Piracicaba, Rio Claro, 
Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara d‘Oeste, Santa Gertrudes e São 
Pedro (CETESB, 2012). 
 

 

Ação Civil Pública - Processo Nº. 0131250-79.2011.8.26.0000 

Em atenção à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos 

autos do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério 

Público (Processo Nº. 0131250-79.2011.8.26.0000), a CETESB informa que 

não concederá novas autorizações para a queima da palha da cana-de-

açúcar no município de Buritama, até o julgamento da Ação Civil Pública 

ajuizada pelo Ministério Público e que tramita na Vara Única de Buritama 

(CETESB). 

 

Em outras ações, as entidades representantes do setor têm se socorrido do 

duplo grau de jurisdição para cassar as liminares concedidas em primeira instância:   

 

Ação Civil Pública - Processo nº 0010344-98.2012.4.03.0000/SP 

Em cumprimento à decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 

0010322-40.2012.4.03.0000/SP interposto pelo Sindicato da Fabricação do 

Álcool do Estado de São Paulo - SIESP e pela União da Indústria da Cana-
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de-Açúcar - UNICA, a CETESB comunica que está reestabelecida a 

sistemática de emissão de autorização para a queima da palha da cana-de-

açúcar nos municípios da Subseção Judiciária de Marília (Álvaro de 

Carvalho, Alvinlândia, Echaporã, Fernão, Gália, Garça, Júlio Mesquita, 

Lupércio, Marília, Ocauçu, Oriente, Pompéia, Quintana e Vera Cruz) 

(CETESB). 

 

Ação Civil Pública - Processo nº 000026.406.2011.403.6113 

Em cumprimento à decisão monocrática proferida em 11 de abril de 2012 

pela Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, da Sexta Turma do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que concede efeito suspensivo à 

apelação interposta pela UNICA - União da Indústria de Cana-de-Açúcar 

contra a sentença proferida nos Autos da Ação Civil Pública movida pelo 

Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual (Processo nº 

000026.406.2011.403.6113, em trâmite perante a 1º Vara Federal de 

Franca), a CETESB comunica que está reestabelecida a sistemática de 

emissão de autorização para a queima da palha da cana-de-açúcar nos 

municípios da Subseção Judiciária de Franca (Cristais Paulista, Franca, 

Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão 

Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista) (CETESB). 

 

Há ainda decisões que já transitaram em julgado, ou seja, não comportam 

mais recursos. Dessa forma, em algumas cidades, a queima da cana só é permitida 

mediante prévia apresentação do EIA/RIMA. 

 

Ação Civil Pública - Processo nº 531.01.2002.002100-3/000000-000 

Considerando-se a decisão já transitada em julgado no bojo da Ação Civil 

Pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da 

Fazenda Pública (Processo nº. 531 01-2002-002100-3, Ordem nº. 

1473/2002, Vara Única da Comarca de Santa Adélia), a CETESB informa 

que, não serão concedidas novas autorizações para a queima da palha da 

cana-de-açúcar nos municípios da Comarca de Santa Adélia (Ariranha, 

Palmares Paulista e Santa Adélia), sem prévia apresentação de EIA/RIMA 

(Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto ao Meio Ambiente) 

(CETESB). 

 

Essas ações cíveis públicas refletem a vontade dos que lutam contra a prática 

das queimadas nos canaviais. Entretanto, o caminho da Justiça resolve apenas de forma 

temporária (as liminares podem ser cassadas) e localizada (apenas algumas localidades 

são beneficiadas) o problema da queima da cana. A solução definitiva, ao menos no Estado 

de São Paulo, pode estar na total mecanização do corte da cana crua, conforme preveem a 

legislação estadual e o Protocolo Agroambiental.  
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3.3 LEGISLAÇÃO ESTADUAL E PROTOCOLO AGROAMBIENTAL: O FIM DO USO 
DO FOGO NO DESPALHAMENTO DA CANA 

 

A utilização do fogo como método de despalha da cana-de-açúcar 

sempre provocou acalorados debates. De um lado, os ambientalistas que visavam 

ao fim das queimadas em prol do meio ambiente e, de outro, os usineiros e aqueles 

que defendiam a queima da cana com a justificativa da manutenção de empregos no 

campo. 

Com vistas a reduzir e, futuramente, extinguir tal prática, foram 

editadas as Leis Estaduais nº 10.547/2000 e nº 11.241/2002, que passaram a 

disciplinar o uso do fogo no manejo da lavoura e a prever sua eliminação gradativa. 

Apesar de a legislação estadual estabelecer prazos para o fim da 

queima nos canaviais, apontando, consequentemente, para a mecanização do corte 

da cana, a mudança de discurso e comportamento por parte do setor sucroalcooleiro 

parece ter tido motivação menos nobre que a questão ambiental. Em pesquisa 

realizada com 17 agroindústrias da região de Ribeirão Preto, Lapini (2000, p. 80) 

constatou que 47,37% dos entrevistados adotaram a colheita mecanizada em virtude 

da redução de custos, enquanto 31,58% responderam ter sido levados a essa opção 

por causa da legislação ambiental;  entre os restantes, 10,53% afirmaram que a 

medida foi tomada devido à produtividade do corte mecanizado, 5,26%, em razão da 

escassez de mão de obra, e outros 5,26% não responderam a questão.  

Os prazos estipulados pela Lei nº 11.241/2002 foram encurtados pelo 

chamado Protocolo Agroambiental - acordo firmado pelo Governo de São Paulo e 

suas Secretarias do Meio Ambiente e da Agricultura e Abastecimento, com a UNICA 

e a ORPLANA (Organização dos Plantadores de Cana).  

 

 

3.3.1 Lei Estadual nº 10.547/2000 

 

Além de proibir o uso do fogo em determinadas áreas, como as 

florestas, e permitir em outras a queima controlada, como prática de manejo 

agrícola, esta lei também passou a prever, em seus artigos 16 e 17, a redução 

gradual do uso do fogo no despalhamento da cana: 
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CAPÍTULO IV 

Da Redução Gradativa do Emprego do Fogo como 
Método Despalhador do Corte de Cana-de-Açúcar  
Artigo 16 - O emprego do fogo como método despalhador e 
facilitador do corte de cana-de-açúcar em áreas passíveis de 
mecanização da colheita, será eliminado de forma gradativa, não 
podendo a redução ser inferior a um quarto da área mecanizável de 
cada unidade agroindustrial ou propriedade não vinculada à unidade 
agroindustrial, a cada período de 5 (cinco) anos, contados da vigência 
desta lei.  
§ 1º - Para os efeitos deste artigo, considera-se mecanizável a área 
na qual está situada a lavoura de cana-de-açúcar, cuja declividade 
seja inferior a 12% (doze por cento).  
§ 2º - O conceito de que trata o parágrafo anterior deverá ser revisto 
periodicamente para adequar-se à evolução tecnológica na colheita 
de cana-de-açúcar, oportunidade em que serão ponderados os 
efeitos sócio-econômicos decorrentes da incorporação de novas 
áreas ao processo de colheita mecanizada.  
§ 3º - Uma vez estabelecido um novo conceito de área mecanizável, 
com declividade não inferior ou maior de 12% (doze por cento), as 
novas áreas incorporadas ao conceito de áreas passíveis de 
mecanização de colheita, nos termos do parágrafo anterior, terão a 
redução gradativa do emprego do fogo como método despalhador e 
facilitador do corte de cana-de-açúcar, conforme o "caput" deste 
artigo, contada a partir da publicação de regulamento, definindo o 
novo conceito de área mecanizável.  
§ 4º - As lavouras de até 150 (cento e cinqüenta) hectares, fundadas 
em cada propriedade, não estarão sujeitas à redução gradativa do 
emprego do fogo de que trata este artigo.  
Artigo 17 - A cada 5 (cinco) anos, contados da data de entrada em 
vigor desta lei, deverá ser realizada, pelos órgãos estaduais 
competentes, avaliação das conseqüências sócio-econômicas 
decorrentes da aplicação das determinações do artigo 16 desta lei, 
para promover os ajustes que se fizerem necessários nas medidas 
impostas.  

 

Por meio dessa norma ficou, portanto, estabelecida como área 

mecanizável, aquela composta por mais de 150 ha e com declividade inferior a 12%, 

devendo este conceito ser revisto periodicamente para se adequar às evoluções 

tecnológicas, bem como a fim de serem avaliados os efeitos socioeconômicos 

decorrentes da incorporação de novas áreas ao processo de colheita mecanizada. 

 

 

3.3.2 Lei Estadual nº 11.241/2002 

 

Esta lei manteve o mesmo critério de área mecanizável contido na Lei 

nº 10.547/2000. Entretanto, esta norma passou a prever prazos e percentuais a 

serem obedecidos, quanto à redução do uso do fogo no manejo da cana. 
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Artigo 1º - Esta lei dispõe sobre a eliminação do uso do fogo como método 
despalhador e facilitador do corte da cana-de-açúcar. 
Artigo 2º - Os plantadores de cana-de-açúcar que utilizem como método de 
pré-colheita a queima da palha são obrigados a tomar as providências 
necessárias para reduzir a prática, observadas as seguintes tabelas:  

 

ANO Área mecanizável onde não se 
pode efetuar a queima 

Percentagem de 
eliminação da queima 

1º ano 
(2002) 

20% da área cortada 20% da queima eliminada 

5º ano 
(2006) 

30% da área cortada 30% da queima eliminada 

10º 
ano 

(2011) 

50% da área cortada 50% da queima eliminada 

15º 
ano 

(2016) 

80% da área cortada 80% da queima eliminada 

20º 
ano 

(2021) 

100% da área cortada Eliminação total da queima 

 

ANO Área não mecanizável com 
declividade superior a 12% e/ou 

menor de 150 ha (cento e cinquenta 
hectares) onde não se pode efetuar a 

queima 

Percentagem de 
eliminação da 

queima 

10º ano 
(2011) 

10% da área cortada 10% da queima 
eliminada 

15º ano 
(2016) 

20% da área cortada 20% da queima 
eliminada 

20º ano 
(2021) 

30% da área cortada 30% da queima 
eliminada 

25º ano 
(2026) 

50% da área cortada 50% da queima 
eliminada 

30º ano 
(2031) 

100% da área cortada 100% da queima 
eliminada 

 

Dessa forma, verifica-se que nas áreas com menos de 150 ha e/ou 

com declividade superior a 12%, o uso do fogo no manejo da cana terá que ser 

eliminado até o ano de 2031. Já nas áreas mecanizáveis, a extinção deverá ocorrer 

até 2021. Segundo Baccarin et al. (2011, p. 5), 

 

O prazo relativamente longo estabelecido na legislação para o fim da 
queima dos canaviais guardava correspondência com o debate social que 
se desenvolvia em torno do assunto no final da década de 1990. Do lado 
dos defensores da queimada, o argumento mais usado era que apenas com 
tal prática se garantia a colheita manual de cana e a manutenção de 
milhares de empregos rurais. Se a cana tivesse que ser colhida sem 
queimar, necessariamente, teriam que ser usadas colhedoras mecânicas, 
cada uma substituindo de 80 a 100 cortadores, provocando grande 
dispensa entre eles. 
Este argumento era verdadeiro apenas parcialmente. Primeiro, porque a 
cana sem queimar ou crua pode ser cortada manualmente, embora, como já 
visto, em ritmo muito menor que a cana queimada e, provavelmente, com 
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oposição dos trabalhadores que, há muitos anos, vêm colhendo cana 
queimada. O mais importante, contudo, é que muitas vezes se praticava a 
queimada da cana (agredindo o meio ambiente) e se colhia mecanicamente 
(provocando desemprego), posto que várias colhedoras da época 
apresentavam dificuldades de operarem com o excesso característico de 
palha da cana-de-açúcar. 

 

A regulamentação da Lei nº 11.241/2002 ocorreu por meio do Decreto 

Estadual nº 47.700/2002, o qual estabeleceu os procedimentos que o interessado 

deverá tomar para que possa efetuar a queima da palha da cana. Fator importante 

desse Decreto é a definição de distâncias mínimas, previstas no artigo 4º, para que 

se proceda a queimada, mantidos os mesmos critérios estabelecidos para áreas 

mecanizáveis e não mecanizáveis: 

 

Artigo 4º - Não se fará queima da palha da cana-de-açúcar a menos de: 
I - 1 (um) quilômetro do perímetro da área urbana definida por lei municipal 
e das reservas e áreas tradicionalmente ocupadas por indígenas; 
II - 100 (cem) metros do limite das áreas de domínio de subestações de 
energia elétrica; 
III - 50 (cinquenta) metros contados ao redor do limite de estação ecológica, 
de reserva biológica, de parques e demais unidades de conservação 
estabelecidos em atos do poder federal, estadual ou municipal e de refúgio 
da vida silvestre, conforme as definições da Lei Federal nº 9.985, de 18 de 
julho de 2000; 
IV - 25 (vinte e cinco) metros ao redor do limite das áreas de domínio das 
estações de telecomunicações; 
V - 15 (quinze) metros ao longo dos limites das faixas de segurança das 
linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica; 
VI - 15 (quinze) metros ao longo do limite das áreas de domínio de ferrovias 
e rodovias federais e estaduais; 
VII - do limite da linha que simultaneamente corresponda: 
a) à área definida pela circunferência de raio igual a 6.000 (seis mil) metros, 
tendo como ponto de referência o centro geométrico da pista de pouso e 
decolagem de aeroportos públicos; 
b) à área cuja linha perimetral é definida a partir da linha que delimita a área 
patrimonial de aeroporto público, dela distanciando no mínimo 2.000 (dois 
mil) metros, externamente, em qualquer de seus pontos. 
§ 1º - Quando se tratar de aeroporto público que opere somente nas 
condições visuais diurnas (VFR) e a queima se realizar no período noturno 
compreendido entre o pôr do sol e o nascer do sol, será observado apenas 
o limite de que trata a alínea "b", do inciso VII deste artigo. 
§ 2º - A partir dos limites previstos nos incisos I a VII deste artigo, deverão 
ser preparados, ao redor da área a ser submetida ao fogo, aceiros com 
largura mínima de 3 (três) metros. 
§ 3º - Os aceiros referidos no parágrafo anterior poderão ser preparados 
antes do início da área de restrição de emprego de fogo, desde que 
representem melhor técnica agrícola, aumentando a segurança. 

 

Outro ponto importante desse Decreto é a imposição de multa 

equivalente a 30 (trinta) UFESPs para cada hectare de cana queimado10. Os prazos 

                                                 
10

 Para o exercício de 2012, o valor da UFESP era de R$ 18,44. 
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estabelecidos nessa legislação, porém, sofreram drástica redução a partir da 

efetivação do Protocolo Agroambiental. 

 

 

3.3.3 O Protocolo Agroambiental 

 

Se antes os representantes do setor sucroenergético eram ferrenhos 

defensores da queima da cana, a partir de 2007 seu discurso e sua atitude 

começaram a mudar, haja vista a forte adesão de agroindústrias e fornecedores de 

cana ao chamado Protocolo Agroambiental, o acordo firmado, como já citado 

anteriormente, pelo Governo do Estado de São Paulo e suas Secretarias do Meio 

Ambiente e da Agricultura e Abastecimento, com a UNICA e a ORPLANA. Embora 

as duas entidades possuam basicamente as mesmas diretrizes, o Protocolo foi 

adaptado às peculiaridades de cada uma, considerando que a UNICA representa a 

agroindústria, e a ORPLANA, os fornecedores de cana. 

Ao aderir ao Protocolo Agroambiental, seus filiados recebem um 

certificado de conformidade ambiental, o qual lhes confere uma boa imagem frente 

ao mercado interno e externo, demonstrando um padrão positivo de planos e metas 

de adequação ambiental a ser seguido. Ou seja, a adesão ao Protocolo e a 

obtenção do certificado reforçam, tanto no Brasil quanto no mundo, a imagem de 

que o etanol brasileiro é produzido sem agredir o meio ambiente. Essa ideia de 

combustível limpo é utilizada para promover o etanol no mercado externo, com 

vistas a fomentar as exportações do produto. Isso explica a mudança de discurso e a 

grande aceitação do setor sucroalcooleiro ao Protocolo. 

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, a adesão das agroindústrias 

é voluntária e efetivada individualmente. Já a dos fornecedores de cana deve ser 

feita, obrigatoriamente, por meio de uma associação. Ainda segundo a Secretaria, 

em 2011, 173 Unidades Agroindustriais assinaram o Protocolo, o que corresponde a 

mais de 90% do parque agroindustrial paulista. Também aderiram ao Protocolo mais 

de 6.000 fornecedores, por meio de 29 Associações, representando 21,7% da área 

de cana do estado. 

Entre outras metas, o Protocolo firmado com a UNICA antecipou os 

prazos previstos na legislação estadual para a eliminação do uso do fogo no manejo 

da cana, na seguinte conformidade: 
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 Áreas mecanizáveis: eliminação total do uso do fogo em 2014 e aumento 
do percentual da cana não queimada, de 50% para 70% para o ano de 
2010.  

  Áreas não mecanizáveis: eliminação total do uso do fogo em 2017 e 
aumento do percentual da cana não queimada, de 10% para 30% para o 
ano de 2010.  

 

Como contrapartida, o governo estadual, ao assinar o acordo com a 

UNICA, comprometeu-se a: 

 

a) Fomentar a pesquisa para o aproveitamento energético e econômico 
da palha da cana-de-açúcar; 
b) Apoiar a instalação de infra-estrutura logística sustentável para a 
movimentação de produtos da agroindústria da cana-de-açúcar no Estado, 
com ênfase nas exportações, visando à otimização dos modos de 
transportes e a redução do tráfego potencial de veículos pesados nas 
regiões metropolitanas e nos acessos aos portos; 
c) Conceder o certificado de conformidade Agro-Ambiental aos 
produtores agrícolas e indústrias de cana-de-açúcar que aderirem ao 
Protocolo e atenderem as Diretivas Técnicas constantes deste Protocolo; e 
d) Estimular a adequada transição do sistema de colheita de cana 
queimada para a colheita de cana crua, em especial para os pequenos e 
médios plantadores de cana com área de até 150 hectares. 

 

No que concerne à ORPLANA, o Protocolo estabeleceu que a 

eliminação total do uso do fogo no manejo da cana ocorrerá em 2014, para áreas 

mecanizáveis e com mais de 150 ha, e em 2017, para áreas não mecanizáveis. 

Quanto às metas, foi definido um aumento no percentual, passando dos 50% 

previstos pela legislação estadual para o ano de 2010, em áreas mecanizáveis, para 

60%. Já nas áreas não mecanizáveis, a mudança foi de 10% para 20%. Além da 

antecipação de prazos para a extinção da prática da queima da cana-de-açúcar para 

fins de colheita, o Protocolo também prevê sua proibição nas áreas de expansão de 

canaviais, assim como dispõe sobre a proteção dos remanescentes florestais de 

nascentes e de matas ciliares, o controle das erosões e melhores práticas de uso do 

solo, o adequado gerenciamento das embalagens de agrotóxicos e a redução de 

consumo de água na etapa industrial. 

Em relação à ORPLANA, o governo estadual, de sua parte, comprometeu-se a: 

 

a) Fomentar a pesquisa para o aproveitamento energético e econômico 
da palha da cana-de-açúcar; 
b) Fomentar a pesquisa para o desenvolvimento de máquinas 
colheitadeiras de pequeno porte ou auxiliares no processo de colheita 
manual, acessíveis aos pequenos produtores de cana-de-açúcar; 
c) Estimular o aproveitamento energético e econômico da palha da 
cana-de-açúcar, agindo como facilitador nas negociações entre as indústrias 
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co-geradoras e as concessionárias, para uma remuneração adequada da 
energia ofertada; 
d) Estimular o aproveitamento energético e econômico da palha da 
cana-de-açúcar, agindo como facilitador nas negociações entre as indústrias 
co-geradoras e os fornecedores de cana independentes, de forma que eles 
participem da energia co-gerada através da palha e do bagaço excedente, 
agregando valor ao preço da cana; 
e) Estimular a adequada transição do sistema de colheita de cana 
queimada para a colheita de cana crua, em especial para os pequenos e 
médios plantadores de cana, com área de até 150 hectares, criando 
mecanismos para que o produtor rural possa obter créditos facilitados com 
carência e taxas de juros mais atrativas para aquisição de máquinas e 
equipamentos; 
f) Priorizar o Programa de Microbacias através das Prefeituras e Casas 
da Agricultura, em áreas de pequenos produtores de cana-de-açúcar, e  
g) Conceder o certificado de Conformidade Agro-Ambiental aos 
produtores agrícolas que aderirem ao Protocolo e atenderem as Diretivas 
Técnicas constantes deste Protocolo, através de suas respectivas 
Associações de Classe; 
h) Disponibilizar gratuitamente imagens já existentes no banco de 
imagens de satélite de todo o Estado de São Paulo que possam auxiliar os 
produtores de cana-de-açúcar ou suas respectivas Associações na 
elaboração de projetos de sistematização dos solos para a mecanização da 
colheita. 

 

Com base em dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

referentes à safra 2010/2011, a Secretaria do Meio Ambiente aponta que a cultura da cana 

ocupa hoje cerca de 5,4 milhões de hectares, o que representa 21% da área total do Estado 

e 26% da área de atividade agropecuária. 

Diante dessa magnitude, cabe aqui considerar que o Protocolo Agroambiental 

tem efetivamente refletido no avanço do processo de mecanização do corte da cana crua no 

Estado de São Paulo e, consequentemente, também no município de Ituverava. 
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4 A MECANIZAÇÃO DO CORTE DA CANA-DE-AÇÚCAR E O 
CORTADOR DE CANA 

 

Neste capítulo, analisaremos a questão do corte manual da cana e os 

reflexos desse trabalho penoso na saúde do trabalhador. O cortador de cana é 

remunerado por produção e, para auferir um ―bom‖ salário no final do mês, acaba 

enfrentando exaustivas jornadas de trabalho, sempre em ritmo acelerado. Essa 

forma de remuneração traz consequências devastadoras à sua saúde, as quais, 

acrescidas quase sempre a uma má alimentação, acabam provocando doenças ou 

até mesmo a morte. 

Conforme destacado no Capítulo 2, as Leis Estaduais 10.547/2000 e 

11.241/2002, o Decreto Estadual 47.700/2003 e o Protocolo Agroambiental 

estipularam metas para abolir o uso do fogo como método de despalhamento da 

cana-de-açúcar. Segundo os textos legais, a mecanização total da colheita deverá 

ocorrer até o ano de 2014, em áreas mecanizáveis, e 2017, em áreas não 

mecanizáveis. No entanto, em algumas áreas, é provável que isso aconteça antes 

mesmo desses prazos, visto que, na microrregião e no município de Ituverava, por 

exemplo, o processo da mecanização já se encontra bastante avançado, em relação 

ao que propõe o Protocolo Agroambiental.  

 

 

4.1 CORTE MANUAL: O OFÍCIO DO CORTADOR DE CANA 

 

O corte da cana-de-açúcar pode ocorrer de quatro maneiras distintas: 

manualmente, com a queima prévia da palha da cana; manualmente, sem queima; 

mecanicamente, com a queima prévia da palha; mecanicamente, sem a queima 

prévia:  

 

Na metade da década de 1960, no Estado de São Paulo, o corte da cana-
de-açúcar era feito, na quase totalidade, de maneira manual sem a queima 
prévia de sua palha. Na atualidade, o corte mecânico de cana sem queimar 
é predominante nos canaviais paulistas, tendo se verificado aceleração de 
seu uso pós 2006. Também ocorreram modificações tecnológicas no plantio 
da cana-de-açúcar. (BACCARIN et al., 2011, p. 2) 

 

A cana crua (sem queima prévia) dificulta e inviabiliza o corte manual, 

não só pelo risco constante de acidentes com animais peçonhentos, como também 
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pelo aspecto econômico, haja vista que a produtividade é bem inferior em relação à 

colheita da cana queimada. O corte manual consiste em um conjunto de gestos que 

envolvem a curvatura do corpo e o manejo do facão, exigem habilidade, rapidez, 

força e, principalmente, uma enorme resistência física para suportar a longa e 

extenuante jornada de trabalho e os milhares de movimentos repetitivos. 

Cada cortador labora em um eito com cinco ruas (cinco linhas de cana) 

que têm, aproximadamente, seis metros de largura. Essa tarefa implica uma série de 

atividades, a saber: o trabalhador abraça um feixe de cana, em média dez, e com 

um ou mais golpes de facão o decepa rente ao solo;  apara, então, a ponteira da 

cana, a parte de cima, onde estão as folhas verdes, a qual, por não conter sacarose, 

não serve para as usinas; em seguida, faz montes ordenados ou deposita a cana 

cortada na rua central, em forma de esteira, para que a carregadeira a colete e a 

coloque em caminhões para ser transportada até a unidade industrial. 

Ainda que alguns trabalhadores cheguem a cortar mais de 50 

toneladas de cana por dia, Alves et al. (2003, apud Alves 2006, p. 92) demonstram, 

num determinado período de tempo, o crescimento da produtividade, em termos de 

média diária:  

 

[...] na década de 1950 a produtividade do trabalho era de 3 
toneladas de cana cortadas por dia de trabalho; na década de 1980, 
a produtividade média passou para 6 toneladas de cana por 
dia/homem ocupado e, no final da década de 1990 e início da 
presente década, atingiu 12 toneladas de cana por dia. 

 

 

4.1.1 A remuneração do cortador de cana 

 

O pagamento do cortador de cana é calculado com base na produção. 

Quanto maior a produtividade, maior, portanto, será o salário no final do mês. 

Ademais, como constatou Novaes (2007, p. 171) em pesquisa realizada numa usina, 

o trabalhador que não consegue atingir a média estabelecida pela empresa acaba 

sendo dispensado: 

 

Para serem selecionados pela usina, os candidatos terão que cortar no 
mínimo dez toneladas de cana/dia. Caso contrário, eles serão demitidos. 
Geralmente essa ―poda‖ se faz até sessenta dias após a admissão. O 
sistema de seleção funciona dessa maneira. Sem nomear a usina, relato um 
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caso que observei. A Usina X contratou cinco mil trabalhadores no início da 
safra. No primeiro mês, calculou-se o rendimento médio dessa turma. No 
caso analisado, foram descartados dois mil trabalhadores, que não 
conseguiram alcançar a média. No segundo mês, o mesmo procedimento 
se repete, agora com três mil trabalhadores. Nessa etapa, foram ―podados‖ 
mais mil trabalhadores que tiveram uma produção inferior à média da turma. 
Assim, os dois mil trabalhadores, altamente produtivos, selecionados nesse 
processo, conseguiram realizar o quantum de produção dos cinco mil 
trabalhadores que iniciaram a safra. Esses trabalhadores selecionados 
chegam a cortar até vinte toneladas de cana/dia e manter uma média 
mensal entre 12 e 17 toneladas/dia. 

 

Não se pode olvidar que essa árdua e penosa atividade é realizada sob 

um sol escaldante. O cortador de cana enfrenta jornadas extensas de trabalho e, na 

busca de uma boa produção, labora o tempo todo em ritmo intenso, às vezes, até 

durante o horário destinado às refeições. Assim, ao invés de comer e descansar, 

acaba se alimentando rapidamente, e em pé, para voltar logo à lida. 

Consequentemente, em geral, não tem uma boa alimentação. Silva (1999, p. 282) 

descreve, com propriedade, como é feito o controle da produtividade e, 

consequentemente, como se constroem as figuras do ―bom‖ e do ―mau‖ cortador de 

cana: 

 

Como já foi analisado, o controle e a disciplina no ato do trabalho são 
exercidos por um pessoal especializado: fiscais, feitores, encarregados. 
Estes controlam os níveis de produtividade, a qualidade do corte, a medição 
da cana cortada, o registro da quantidade cortada por trabalhador. Forma-
se, assim, a força produtiva do trabalho social. É a combinação das forças 
reguladas pelo tempo. Essa combinação ocorre graças aos mecanismos de 
controle criados no próprio processo de trabalho. Da mesma forma que a 
matéria-prima (cana) é controlada técnica e cientificamente, portanto, 
socialmente, os trabalhadores são submetidos a uma dura disciplina, cujos 
resultados são o aumento dos níveis de produtividade. O manejo rápido do 
facão permite um corte rápido e ordenado. A postura ideal é conseguida no 
pico da safra, em geral. Neste momento, completa-se a fase de 
"treinamento" do corpo, desaparecem as dores da coluna, "a gente 
acostuma". O mecanismo de controle externo acaba sendo introjetado pelo 
próprio trabalhador, de tal forma que ele se transforma em autocontrole, 
deixando de ser um controle de atos para ser do próprio indivíduo. Isto é 
conseguido por intermédio da forma de pagamento (por tonelada) e também 
pela concorrência velada que se estabelece entre os trabalhadores, 
diferenciando-os, hierarquizando-os. Produz-se, assim, a figura do "bom 
cortador de cana", aquele que corta em torno de dez toneladas diárias. 
Aqueles que estão muito abaixo desta média sentem-se incapazes, 
envergonhados, inferiorizados. Pelo jogo desta quantificação, os aparelhos 
disciplinares hierarquizam, mediante a emulação, os "bons" e os "maus" 
indivíduos. Por meio "dessa microeconomia de uma penalidade perpétua", 
opera-se uma diferenciação que não é dos atos, mas dos próprios 
indivíduos, de sua natureza, de suas virtualidades, de seu nível ou valor 
(Foucault, 1983, p.161-2). Este controle disciplinar onipresente, visível, é 
apenas parte de uma rede de controle disciplinar produzida fora do espaço 
produtivo. As figuras do "bom" e do "mau" cortador de cana são produtos de 
cálculos e pesquisas de engenheiros e médicos, cujo objetivo é construir um 



73 

perfil delineado segundo categorias analíticas e quantificáveis tais como: 
idade, peso, estado civil, número de consultas médicas, cor.  

 

Em sua pesquisa, a referida autora conseguiu traçar o perfil dos 

cortadores que mais se destacavam: 

 

Na safra de 1985-1986, o perfil dos vinte trabalhadores, que mais cortaram 
cana, apresentava-se assim: 
a) quanto à idade, entre 19 e 29 anos: 16 trabalhadores (80%); os demais 
(4) inseriam-se na faixa entre 30 e 35 anos; 
b) quanto ao estado civil: 14 eram solteiros (70%); os demais (6) eram 
casados; 
c) quanto à cor: 4 (20%) mulatos; 7 (35%) negros; 9 (45%) brancos; 
d) quanto ao peso, entre 60-65 kg: 14 trabalhadores (70%); entre 66-67 kg: 
5 trabalhadores. Apenas 1 apresentava-se com o peso de 75 kg; 
e) quanto à consulta médica: 6 deles realizaram consultas durante a safra e 
um deles realizou 4 consultas; 
f) quanto ao sexo: todos eram do sexo masculino; 
g) quanto à procedência: todos eram mineiros do Vale do Jequitinhonha. 
(SILVA, 1999, p. 283). 

 

Não bastassem a alta produtividade exigida pelas usinas, cujo 

cumprimento é condição para que o trabalhador mantenha seu emprego, isto é, seja 

recontratado na safra seguinte, e o sistema de remuneração por produção, que 

exige muito trabalho para auferir um bom salário, o cortador de cana, conforme 

assinalado por Silva (2008, p. 7), sofre, ainda, a ―[...] a violência simbólica existente 

no ambiente laboral, no sentido de considerar frouxo, fraco, aquele que não 

consegue atingir a produtividade (média) exigida, além da ameaça de perder o 

emprego, caso isso ocorra‖. 

Por conseguinte, no corte de cana, o trabalhador raramente consegue 

sair ileso: são muitas as consequências sobre sua saúde física ou mental, enfim, sua 

vida. 

 

 

4.1.2 O salário por produção e os reflexos na saúde do cortador de cana 

 

O pagamento à base de produção exige que o trabalhador labore até o 

limite de suas forças para conseguir auferir um ―bom salário‖ no final do mês. Essa 

forma de remuneração, aliada às exigências das usinas por alta produtividade, fez 

com que o desempenho do cortador de cana, como já mencionado, crescesse 
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vertiginosamente ao longo dos anos. Contudo, o mesmo não se pode dizer dos 

salários, conforme apontam Magalhães e Silva (2008): 

 
[...] em 1985, um cortador em São Paulo ganhava, em média, R$ 32,70 por 
dia (valor atualizado). Em 2007, recebeu R$ 28,90. A remuneração caiu, 
mas as exigências no trabalho aumentaram. Em 1985, o trabalhador cortava 
5 toneladas diárias de cana. Na safra atual, 9,3. 

 

A realidade, entretanto, parece ser muito pior. A convenção coletiva de 

trabalho, firmada entre o Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de São Paulo e 

a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado de São 

Paulo – tendo como signatários vários sindicatos locais representantes dos 

trabalhadores na agroindústria canavieira, entre outros, os da cidade de Franca, o 

de Igarapava e Região e de Sertãozinho – estabeleceu que o piso salarial para o 

período compreendido entre maio de 2011 a abril de 2012 é de R$ 604,80 por mês, 

R$ 20,16 por dia, R$ 2,7491 por hora. Quanto ao valor pago por produção, a 

convenção estabeleceu que, a partir de 1º de maio de 2011, o preço para o corte de 

cana de 18 meses é de R$ 3,5022 por tonelada e, para o de outros cortes, R$ 

3,3241 por tonelada. 

Nesse paradigma de produção, no qual o trabalhador é remunerado de 

acordo com a quantidade de cana que consegue cortar, as consequências para a 

saúde são quase inevitáveis. Em pesquisa realizada, Vilela et al. (2008, apud Silva 

2008, p. 6) constataram que  

 

[...] em 10 minutos o trabalhador derruba 400 quilos de cana, desfere 131 
golpes de podão e faz 138 inflexões, num ciclo de 5,6 segundos para cada 
ação. O trabalho é feito em temperaturas acima de 27 graus centígrados 
com muita fuligem no ar, e, ao final do dia, a pessoa terá ingerido mais de 
7,8 litros de água, em média, desferido 3.792 golpes de podão e feito 3.994 
flexões com rotação da coluna. A carga cardiovascular é alta, acima de 
40%, e, em momentos de pico os batimentos cardíacos chegam a 200 por 
minuto. Este fato caracteriza o trabalho como extremamente árduo e 
estafante, pois exige um dispêndio de força e energia que, muitas vezes, os 
trabalhadores não possuem, tendo em vista o fato de serem extremamente 

pobres, senão doentes e subnutridos. 
 

No que concerne à qualidade da alimentação do cortador de cana, é 

bastante representativa a descrição dos hábitos observados por Magalhães e Silva 

(2008): 
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Pontualmente às 4h42, a canavieira Ilma Francisca de Souza parte para o 
trabalho com sua marmita fornida de arroz coberto por uma linguiça 
cortadinha. Em outro bairro de Serrana, ainda antes de o sol nascer, 
Rosimira Lopes sai para o canavial levando arroz com um só 
acompanhamento: feijão. 
Durante o dia, elas vão dar conta da comida, que já terá esfriado. A 
despeito do notável progresso que ergue usinas de etanol com tecnologia 
assombrosa, o Brasil segue sem servir refeições quentes aos lavradores da 
cana-de-açúcar.  

 

Como os empregadores não oferecem equipamentos para a 

conservação da comida, quando deixa o ônibus ou caminhão para se dirigir ao eito, 

o cortador de cana leva a bolsa contendo a marmita. Debaixo de um sol escaldante, 

muitas vezes, o alimento acaba se estragando. Nessa hora, para não ficar sem se 

alimentar, o trabalhador tem que contar com a solidariedade dos colegas, que 

acabam dividindo sua refeição. 

De acordo com Magalhães e Silva (2008), ―[...] o afinco para cortar 

mais e mais cana provoca situações como uma acontecida em 2007. Sob o sol, em 

dia de temperatura máxima de 37ºC à sombra, nove trabalhadores foram 

hospitalizados após se sentirem mal em uma fazenda de Ibirarema. Reclamavam de 

cãibras e vomitavam‖. Problemas ainda mais graves podem ocorrer, como 

demonstram os autores, narrando a história de um cortador: 

 

Valdecir da Silva Reis, o graveto que consome seus dias deitado na cama a 
ver TV, já foi um campeão. Não tinha para ninguém. Na lavoura, batia 
recorde em cima de recorde. 
Em 20 de março de 2006, colheu 21 toneladas. Em 17 de maio, 28. Oito 
dias depois, rasgou 560 metros lineares de plantação, cortando cinco linhas 
de cana para receber por uma - é o critério legal. A rigor, derrubou 2,8 km 
lineares. O contracheque da empresa Meia Lua imprime a marca da 
jornada: 52,47 toneladas. Quase uma tonelada por quilo de gente - ele 
pesava 56 kg. Hoje diz ter 49 kg. Parece menos. 
O cortador que arrancava suspiros dos colegas incrédulos definha na casa 
onde vive de favor em Engenheiro Coelho. 
Na roça, não sentia dores. Em 2006, a coluna "travou" e ele não retornou ao 
canavial. Aos 35 anos, sonha com o dia de voltar ao trabalho em que se 
tornou o herói dos amigos. 
Por maior que seja a vontade, ele desconfia de que não empunhará o facão 
novamente. Os exames diagnosticaram problemas na coluna lombar, hérnia 
de esôfago e desequilíbrios nos indicadores de urina. 
Valdecir se queixa de dores de cabeça, na barriga, no peito (não fez 
avaliação cardíaca), no saco escrotal, no ombro direito, nos braços, joelhos 
e pernas; de falta de força para levantar uma garrafa d'água; de cansaço 
após caminhar 800 metros; de ouvir mal por um ouvido. 
O lado esquerdo do tórax é mais desenvolvido; com o braço esquerdo ele 
atirava a cana na leira, o corredor aberto na terra onde fica a cana colhida. 
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Histórias como essa podem ser mais comuns do que se possa 

imaginar. Em pesquisa exploratória, realizada na cidade de Ituverava-SP, um 

cortador de cana, que hoje trabalha na aplicação de herbicida, foi entrevistado. 

Quando indagado se tinha conhecimento de colegas que se tornaram inválidos ou 

que perderam a vida em razão do trabalho no corte da cana, prontamente 

respondeu que se lembrava de duas pessoas que haviam se aposentado 

precocemente por invalidez, ambas por problemas cardíacos. Contou também ter 

conhecido um homem, considerado um dos campeões do corte de cana na região, 

que morreu no meio do canavial, vítima de um infarto fulminante. O entrevistado 

afirmou ainda conhecer trabalhadores que não conseguem mais colocação no corte 

da cana por não alcançarem a mesma produção de outrora, devido a problemas de 

saúde. 

As dores na coluna provocadas pelas flexões, as câimbras, as dores 

nas pernas, nos ombros e nos braços, bem como as doenças pulmonares, 

ocasionadas pela aspiração da fuligem, são alguns dos males que mais afligem os 

cortadores de cana. Sobre as câimbras, esclarecedora é a entrevista que Novaes 

(2007, p. 172) realizou com um médico: 

 

[...] quando o trabalhador é submetido a uma carga de trabalho e seu físico 
não está acostumado, e se ele estiver debilitado, ou se portador de uma 
doença preexistente, uma cardiopatia, ele pode ter uma morte súbita, se 
submetido a trabalho excessivo com sudorese. A transpiração excessiva 
provoca perda de eletrólitos, de sais do organismo. Se você pegar a camisa 
de um trabalhador ela chega a estar branca por causa da perda de sais. A 
câimbra é o primeiro sintoma de quando você tem distúrbio hidreletrolítico. A 
câimbra é acúmulo de ácido lático na musculatura. Ele fica todo contorcido, 
parece um possuído. Pra você ter uma ideia, é quase como uma convulsão. 
E dói, dói muito aquilo. Um jogador de futebol, um atleta preparado, quando 
tem câimbra, ele é substituído. Imagine um trabalhador rural que se 
submete a uma rotina dura de trabalho. O tratamento correto é a hidratação 
com soro fisiológico. Existem usinas agora que fornecem um pó para 
misturar na comida para repor algumas perdas de vitaminas e proteínas. Eu 
nunca presenciei uma morte súbita por decorrência de distúrbio 
hidreletrolítico, de câimbra. Geralmente, a pessoa chega morta no pronto-
socorro... 

 

Outro problema comum no cotidiano canavieiro são os acidentes 

ocasionados, principalmente, com o facão. Algumas usinas descumprem a 

legislação trabalhista, não fornecendo os equipamentos de proteção individual (EPI) 

necessários à realização do trabalho. Ademais, o ritmo intenso e extenuante da lida 

acaba facilitando a ocorrência desses casos. Tratando do assunto, Silva (2008) 
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assinala que os trabalhadores mutilados vivem escondidos nas periferias de 

cidades-dormitórios, como é o caso da região de Ribeirão Preto. Sob nomes fictícios, 

para preservar a identidade das pessoas, a autora relaciona alguns deles, vítimas de 

acidentes ou de doença ocupacional: 

 

• Iracema, 47 anos de idade. Após 17 anos de trabalho na cana, submeteu-
se a uma cirurgia de coluna que consiste na colocação de pinos. Estes 
imobilizam parte dos movimentos do corpo, como levantar-se, dobrar o 
corpo e agachar-se, além de produzir dificuldades para caminhar e dores 
constantes, aliviadas pelo uso constante de sedativos. Não realiza nenhuma 
atividade doméstica. Conta com ajuda da filha para os cuidados de si e da 
casa. 
• Maria, 56 anos de idade. Trabalhou na cana 20 anos. Em virtude do uso 
da bota – denominada de sapatão –, sente fortes dores nos pés, tendo sido 
submetida à cirurgia para colocação de pino. Mal consegue dar alguns 
passos. Não recebe aposentadoria e não conseguiu afastamento. Vive com 
as filhas, que cuidam dela.  
• Joana, 54 anos de idade. Trabalhou 24 anos na cana. Possui os mesmos 
problemas de Maria, ocasionados pelo uso do sapatão. Recebe 
aposentadoria. Necessita de ajuda dos familiares para a compra de 
remédios e alimentos.  
• Clarisse, 63 anos de idade. Trabalhou 35 anos na cana. Tem sérios 
problemas no joelho. Em virtude do uso do sapatão, sua perna entortou, 
literalmente, o que lhe provoca dores constantes e muitas dificuldades para 
caminhar. Também reside com a filha, que lhe presta assistência. Recebe 
aposentadoria.  
• Aparecida, 79 anos de idade. Trabalhou 40 anos na cana. Não recebe 
aposentadoria. Possui os mesmos problemas de Clarisse. Consegue 
caminhar com auxílio de muletas. Reside com uma filha, que trabalha na 
colheita da laranja, cujo salário é inferior ao mínimo. Os medicamentos para 
aliviar as dores são fornecidos pelo Posto de Saúde, cujos estoques nem 
sempre correspondem à demanda. Com frequência, os outros filhos 
compram os remédios faltantes no Posto.  
• Etelvino, 52 anos de idade. Exerceu várias atividades no meio rural, entre 
as quais o corte da cana. Não obteve afastamento nem aposentadoria. Vive 
num quarto de seis metros quadrados, sem janelas; possui uma cama, um 
pequeno fogão, alguns utensílios domésticos e roupas. Sente dores 
horríveis na coluna cervical. Apresenta um quadro de encurtamento das 
cordas vocálicas. Sua fala é incompreensível. Possui muitas dificuldades 
para engolir os alimentos, para dormir e caminhar. Sobrevive graças à 
caridade dos vizinhos, pois é sozinho. Segundo ele, os médicos afirmam 
que não está doente, que ainda pode trabalhar. Em meio ao desespero, nos 
limites do sofrimento, às vezes ‗cata‘ mamona e até corta cana para alguns 
‗gatos‘.  
• Reginaldo, 38 anos de idade. Está afastado. Trabalhou 15 anos na cana. 
Sobrevive à base de medicamentos e do uso de colete. Tem medo de se 
submeter à cirurgia, pois, segundo os depoimentos das pessoas 
conhecidas, que colocaram os pinos na coluna, as dores continuam, além 
de surgirem outros danos causados pela imobilização do corpo.  
• Tereza, 45 anos de idade. Não possui nenhum benefício trabalhista. 
Trabalhou 20 anos no corte da cana. Possui tendinite no ombro, além de 
desgaste ósseo. Sente fortes dores, aliviadas com sedativos. Não consegue 
realizar nenhuma atividade doméstica.  
• Mariana, 35 anos de idade. Trabalhou 10 anos no corte da cana e três 
meses na colheita da laranja, e, a partir da queda de uma escada, sofreu 
vários danos na coluna cervical. Sobrevive graças ao uso de colete e de 
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medicamentos. Todas as tarefas domésticas são realizadas pelo marido e 
pelos filhos pequenos. Temia que o médico não renovasse seu 
afastamento, o que a obrigaria a voltar ao trabalho.  
• Valdecir, 33 anos. Iniciou-se no trabalho da cana aos 13 anos de idade. 
Veio de Minas Gerais com a família. Após 18 anos de trabalho, começou a 
sentir dores na coluna, no tórax, braços, mãos e pernas. Não consegue 
aposentadoria, pois, segundo ele, os médicos afirmam que pode ainda 
trabalhar. Não consegue levantar nenhum peso, tem dificuldades para 
caminhar e reclama de inapetência e fortes dores no corpo todo. É cuidado 
pela mulher. Vive da caridade alheia e seu maior desejo é ―poder provar aos 
médicos do INSS que não consegue mais trabalhar porque está doente, que 
não é vagabundo‖. Era considerado o ‗podão de ouro‘, chegando a cortar 
mais de 50 toneladas de cana ao dia. (SILVA, 2008, p. 8 - 10) 

 

Há de se notar que esses relatos são inquietantes. Contudo, câimbras, 

dores na coluna, nos pés, nas pernas, nos joelhos e nos braços ainda não 

representam o ápice do infortúnio causado pelo trabalho no corte da cana. Esse 

labor pode ceifar a vida do cortador de cana.  

Com base em informações do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), a autora revela que o estado mais rico da federação é o campeão nacional 

em número de mortes e casos de incapacitação no setor sucroalcooleiro: ―vale a 

pena ressaltar que no estado de São Paulo ocorreram o maior número de óbitos 

(72), o maior número de incapacidades permanentes (mais de 400) e o maior 

número de ocorrências, segundo as categorias do INSS, no período de 1999 a 2006‖ 

(SILVA, 2008, p. 14). 

Expondo em números o trabalho realizado nos canaviais paulistas, 

Alves (2006, p. 96) revela que  

 

Um trabalhador que corta 12 toneladas de cana, em média, por dia de 
trabalho realiza as seguintes atividades no dia: 
• Caminha 8.800 metros. 
• Despende 133.332 golpes de podão. 
• Carrega 12 toneladas de cana em montes de 15 kg, em média; portanto, 
faz 800 trajetos e 800 flexões, levando 15 kg nos braços por uma distância 
de 1,5 a 3 metros. 
• Faz aproximadamente 36.630 flexões e entorses torácicas para golpear a 
cana. 
• Perde, em média, 8 litros de água por dia, por realizar toda esta atividade 
sob sol forte do interior de São Paulo, sob os efeitos da poeira, da fuligem 
expelida pela cana queimada, trajando uma indumentária que o protege da 
cana, mas aumenta sua temperatura corporal. 

 

Por fim, de forma estarrecedora, o autor conclui: ―Com todo este 

detalhamento da atividade do corte de cana, fica fácil entender por que morrem os 
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trabalhadores rurais cortadores de cana em São Paulo: por causa do excesso de 

trabalho‖ (ALVES, 2006, p. 96). 

Os problemas advindos dessa atividade econômica, porém, 

infelizmente não atingem somente o cortador de cana. Não se pode olvidar a 

necessidade da queima prévia da palha para que o corte manual da cana-de-açúcar 

se torne viável, uma prática bastante prejudicial também às populações urbanas. 

As queimadas, que ocorrem entre abril e novembro, emitem uma 

espécie de fuligem (carvão) que, além das partículas visíveis, as quais sujam e 

poluem casas e cidades, contém igualmente partículas finas e ultrafinas (não visíveis 

a olho nu) que, aspiradas pelas pessoas, chegam até os alvéolos, provocando, nos 

moradores das cidades próximas às plantações de cana, um grande número de 

doenças, mormente as pulmonares. 

 

 

4.1.3 A saúde do cortador de cana: ideologias e ações paliativas  

 

Conforme apontado no tópico anterior, inúmeros são os males que o 

corte manual da cana traz à saúde do trabalhador. Para tentar evitar as patologias 

decorrentes dessa atividade, algumas usinas vêm adotando procedimentos 

paliativos como, por exemplo, proporcionar aos cortadores de cana a prática de 

alongamento e de exercícios laborais antes de começarem o trabalho ou, ainda, 

fornecer-lhes suplementos alimentares e repositores hidreletrolíticos. Novaes (2007, 

p. 173) apresenta os desdobramentos desta medida, quando relata:  

 

[...] O médico entrevistado fez referência à distribuição gratuita pelas usinas 
de um repositor hidreletrolítico e vitamínico, indicado para trabalhadores 
com intensa atividade física. De fato, em algumas usinas os trabalhadores 
na safra da cana ingerem diariamente esse produto antes de começar o 
corte da cana. Com esse estimulante as dores do corpo desaparecem, as 
câimbras diminuem e a produtividade aumenta. Os trabalhadores sentem-se 
confortáveis quando ingerem esse produto. Reivindicam uma dosagem 
maior que o permitido, pois superenergizados podem produzir mais e 
ganhar mais.  

 

Ainda segundo o autor, outros recursos para aliviar sintomas e dores 

no corpo, como o uso de anti-inflamatórios e a aplicação de soro, são adotados, 

tanto pelas usinas como pelos trabalhadores, entre os quais é recorrente a perigosa 

automedicação:  
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Também para aliviar as dores no corpo, provocadas pelo excesso de 
trabalho, buscam os antiinflamatórios, prescritos pelos médicos ou 
adquiridos livremente nas farmácias, para aliviar as dores de coluna e 
musculares, as bursites e as tendinites. Com esse produto eles asseguram 
rápido reingresso ao trabalho sem prejuízo de sua produtividade e sem 
necessitar de afastamento do trabalho, expediente condenado pela usina e 
desinteressante para os trabalhadores – que passam a receber o dia não 
trabalhado pela diária, cujo valor era de apenas R$ 14,00 na safra de 2006 
(e, como já foi dito, com uma falta ainda perdem a cesta básica do mês). 
Soros e remédios são expedientes adotadas pelas usinas e pelos próprios 
trabalhadores para garantir um ritmo de trabalho que vai além da 
capacidade física de muitos. Como em um processo de ―seleção natural‖, 
sobrevivem os mais fortes. Mas a pergunta é: como e até quando 
sobrevivem? Soros e remédios podem ser vistos como expressão do 
paradoxo de um tipo de modernização e expansão da lavoura canavieira 
que dilapida a mão de obra que a faz florescer. Ainda não temos dados 
quantitativos que detalhem as conseqüências do uso desses paliativos. 
Entretanto, as aposentadorias por invalidez entre trabalhadores de pouca 
idade e a ocorrência das mortes de trabalhadores por excesso de trabalho 
nos canaviais das modernas usinas, como tem ocorrido nas últimas safras 
da cana em São Paulo, se apresentam como evidências a convocar tomada 
de posição de diferentes instâncias do poder público. (NOVAES, 2007, p. 
173) 

 

Uma proposta concreta visando à redução das mortes e patologias 

ocorridas no setor canavieiro seria a alteração do modo perverso de remunerar o 

trabalhador de acordo com sua produção, utilizando-se outros critérios para compor 

os salários. Porém, a mudança desse paradigma de remuneração encontra 

resistência por parte das usinas e dos próprios trabalhadores, que acreditam poder 

auferir melhores proventos sob esse regime. 

Em 2009, foi firmado, pelo governo federal, pelos empresários do setor 

e pelos trabalhadores, o chamado ―Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as 

Condições de Trabalho na Cana-de-açúcar‖.  

Os trabalhadores foram representados pela Federação dos 

Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo (FERAESP) e pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), abrangendo 

todo o território nacional; os empresários, pelo Fórum Nacional Sucroenergético e 

pela União da Indústria de Cana-de-açúcar (UNICA); e o Governo Federal, pela 

Secretaria Geral e Casa Civil da Presidência da República e pelos Ministérios do 

Trabalho e Emprego (MTE), Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério da Educação (MEC) e Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS). 

O ―Compromisso‖ estabeleceu um conjunto de medidas a serem 

adotadas, tanto pelo setor público quanto pelo privado, visando à melhoria das 
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condições de trabalho no setor sucroenergético. No que tange à saúde e às 

questões de segurança do trabalho do cortador de cana, é oportuno trazer a lume a 

cláusula V do documento, que ficou assim redigida: 

 

V - Saúde e Segurança do Trabalho 
 
a) adotar melhores práticas de gestão em saúde e segurança e valorizar a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural – CIPATR; 
b) fornecer gratuitamente Equipamento de Proteção Individual – EPI de boa 
qualidade com Certificado de Aprovação – CA; 
c) realizar esforço, em conjunto com trabalhadores, para adequação e 
melhoria de EPI ao trabalho rural; 
d) realizar esforço, em conjunto com trabalhadores, para conscientizar os 
trabalhadores sobre a importância do uso de EPI; 
e) garantir a realização de duas pausas coletivas por dia, sendo uma no 
período da manhã e outra à tarde; 
f) ter rigor no exame admissional, lançando mão de exames 
complementares sempre que o médico responsável entender necessário; 
g) promover campanhas informativas aos seus trabalhadores no corte 
manual da cana-de-açúcar sobre a importância da reidratação durante os 
serviços de campo, fornecendo gratuitamente o soro hidratante a critério do 
médico da empresa; 
h) adotar, orientar e difundir a prática de ginástica laboral nas atividades 
manuais de plantio e corte da cana-de-açúcar; e 
i) melhorar as condições de atendimento médico aos trabalhadores do 
cultivo manual da cana-de-açúcar em situações de emergência. 

 

A princípio, o pacto parece estar cheio de boas intenções e objetivos 

nobres. Contudo, há quem defenda que o ―Compromisso‖ não passa de uma cortina 

de fumaça para encobrir as mazelas do setor sucroenergético e a dura realidade 

vivida pelo cortador de cana, como Facioli (2009, p. 8), por exemplo, para quem  

 

O objetivo deste Acordo, firmado no palácio do Buriti em Brasília, está 
imbuído de intenções políticas e ideológicas destinadas a encobrir e a 
mascarar a realidade dos trabalhadores rurais no corte da cana. Diante das 
inúmeras denúncias de superexploração da força de trabalho, das 23 
mortes ocorridas nos canaviais paulistas, supostamente, por excesso de 
esforço, no período de 2005 a 2009, dos inúmeros acidentes, das condições 
precárias das moradias, os representantes dos trabalhadores (FERAESP e 
CONTAG) e dos usineiros firmaram este acordo, sob os aplausos do atual 
presidente da República do Brasil, visando a ―limpar‖ a imagem do país, que 
é o maior exportador de açúcar do mundo, com vistas a se tornar o maior 
produtor e exportador de etanol. 
O etanol é conhecido como ―energia limpa‖, isto é, menos poluente do que 
os derivados do petróleo, portanto, necessário no mundo atual para evitar o 
denominado aquecimento global. 
Entretanto, esta ―energia limpa‖ está carregada de impurezas, provenientes 
o i-mundo dos trabalhadores no eito dos canaviais. Estas impurezas não se 
reportam apenas àquela sujeira, proveniente da fuligem da cana queimada, 
que impregna o corpo do cortador, mas também, àquela que impregna a 
alma, à condição humana. 
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Sem analisar ou entrar no mérito da questão do desemprego, a solução 

definitiva para os problemas sofridos pelos trabalhadores das usinas parece estar na 

total e definitiva extinção do corte manual da cana-de-açúcar, trabalho cruel e 

desumano que, por vezes, faz a pessoa adoecer e chega até a matar. A completa 

mecanização da colheita da cana resultaria, ainda, na eliminação do uso do fogo 

como método de manejo, haja vista que as modernas colhedeiras colhem a cana 

sem necessidade de queima prévia da palha, o que eliminaria, ao mesmo tempo, o 

flagelo infligido pelas queimadas às populações urbanas. 

 

 

4.2 A MECANIZAÇÃO DO CORTE DA CANA: A SUBSTITUIÇÃO DO HOMEM 
PELA MÁQUINA 

 

A história da utilização de máquinas no campo teve início, segundo 

Furtado (2002), nos Estados Unidos da América, em 1892, com a fabricação do 

primeiro trator, cuja invenção representa uma revolução no modo de produção 

agrícola. Desde então, a inovação tecnológica tem sido uma constante e o uso de 

equipamentos tem colaborado para um aumento gradativo da produtividade.  

Em relação à cultura canavieira, de acordo com Alves (1991, apud 

Silva, 1999), as primeiras máquinas utilizadas no setor foram introduzidas no Brasil 

em 1960. Apesar de, na época, seu uso ser bastante reduzido, os efeitos já se 

faziam sentir, como demonstram Baccarin et al. (2011, p. 3):  

 

No final da década de 1960 o carregamento da cana cortada passou a ser 
feito mecanicamente, através de guinchos acoplados a tratores. Também 
aumentou a capacidade de carga dos caminhões transportadores. Diante 
disso, tornou-se necessário ou aumentar o número de cortadores de cana 
por frente de trabalho ou elevar a quantidade de cana que cada um cortava 
diariamente. 
Essa segunda opção acabou predominando, com a adoção da prática de se 
queimar a palha da cana-de-açúcar horas antes de seu corte. Estima-se que 
com isso a quantidade de toneladas de cana cortada diariamente por 
trabalhador, no mínimo, dobrou ou, mesmo, triplicou. Além disso, a 
queimada do canavial afugentava animais peçonhentos e diminuía o 
número de ferimentos, inclusive nos olhos dos trabalhadores, causados pela 
palha da cana. 

 

Segundo Veiga Filho et al. (1994, p. 44), a primeira experiência com 

colhedeira, no Brasil, ocorreu em 1956, com equipamento totalmente importado e, 

em 1962, uma empresa nacional, sediada em Piracicaba, já começava a produzir 
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uma colhedeira amontoadora. Os autores assinalam que o marco histórico da 

mecanização da cana-de-açúcar, no Estado de São Paulo, foi o ano de 1973, 

quando tiveram início as operações em escala comercial, com a utilização de 

equipamentos de fabricação nacional e tecnologia importada. 

As diferenças da cana crua em relação à cana queimada foram 

estudadas por Furlani Neto (1994, apud Abreu et al. 2009), que destaca, como 

pontos positivos da cana sem queima, a ―maior proteção do solo contra erosão, 

redução do uso de herbicidas, melhor matéria-prima para indústria, maior 

incorporação de matéria orgânica ao solo, maior atividade microbiana do solo e 

diminuição da poluição ambiental‖. Como desvantagens, porém, o autor cita o 

―aumento no ataque de pragas, como cigarrinhas da raiz (Mahanarva Fimbriolata) e 

broca, e aumento de doenças, favorecidas pela presença da palha no solo durante a 

fase inicial de crescimento, irregularidade de brotação sobre o palhiço para cada 

variedade, queda da produtividade de variedades suscetíveis ao palhiço, difícil 

utilização em áreas não mecanizáveis e necessidade obrigatória de colhedora, pela 

dificuldade de se utilizar corte manual em canaviais sem queimada‖. 

Quanto ao resultado do uso das colhedeiras, Alves (1991, p. 82, apud 

Silva 1999, p. 307-308) mostra que houve um acréscimo substantivo de 

produtividade, passando de 20 toneladas/hora, em 1976, para 41 toneladas/hora, 

em 1980, e 60 toneladas/hora, em 1987. Hoje, as máquinas mais modernas chegam 

a fazer o trabalho de até 100 pessoas.  

O PROÁLCOOL aumentou a demanda por etanol, anidro e hidratado, e 

fomentou investimentos no setor, o que estimulou a busca por novas tecnologias 

que pudessem viabilizar o aumento da produção e o consequente abastecimento do 

mercado consumidor. Segundo Silva (1999, p. 307), ―[...] é a partir de 1975, com o 

Proálcool e o crescimento da lavoura canavieira, que se inicia a produção de 

máquinas revolucionárias do processo técnico‖. Contudo, segundo a autora, até o 

início dos anos 1980, o corte da cana era essencialmente manual. 

A predominância dessa forma de colheita se estendeu até o final da 

década de 1990, podendo ser atribuída ao custo relativamente baixo da mão de obra 

e, também, a aspectos técnico e social. O primeiro dizia respeito à falta de 

adaptação dos canaviais para a introdução das colhedeiras mecânicas, a qual, 

segundo Furlani Neto (1994, apud Veiga Filho, 1998, p. 26), só seria viável 

atendendo-se algumas condições: 
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a) alterações no comprimento dos talhões, que, no sistema manual, têm 
comprimento de 200m a 300m, e que precisam ser expandidos para 400m 
ou mais para aumentar o rendimento das colhedoras, ocasionado pela 
redução das manobras de cabeceira e estabilização da velocidade média; 
b) alterações na forma de se fazer as linhas dos sulcos, que devem seguir 
paralelas às curvas de nível, evitando-se a presença dos ―bicos‖, sulcos que 
vão diminuindo de tamanho e que implicam aumento de manobras da 
colhedora e do veículo de carga sobre o talhão; c) sistematização dos 
terrenos, consistindo em nivelar o terreno antes do plantio para se evitar as 
micro-ondulações que impedem uma melhor evolução da velocidade média 
da colhedora e prejudicam o corte basal correto dos colmos; e d) alteração e 
diminuição do desnível entre o carreador e o talhão, para evitar que as 
linhas de cana próximas ao carreador tenham de ser cortadas 
manualmente.  

 

Já o aspecto social envolvia a questão da manutenção dos empregos 

no campo. Ou seja, havia aqueles que defendiam a permanência da queima e do 

corte manual da cana como meio de manter a oferta de trabalho, haja vista que a 

colheita manual sem a queimada prévia é economicamente inviável, e que a cana 

crua remete ao corte mecanizado. As discussões em torno desse ponto 

influenciaram, inclusive, os prazos estabelecidos no Decreto Federal nº 2.661/1998, 

que estipulou a redução gradativa do uso do fogo como método de despalhamento 

da cana, estendendo para 2018 sua extinção total nas áreas mecanizáveis. De 

acordo com Baccarin et al. (2011, p. 5),  

 

O prazo relativamente longo estabelecido na legislação para o fim da 
queima dos canaviais guardava correspondência com o debate social que 
se desenvolvia em torno do assunto no final da década de 1990. Do lado 
dos defensores da queimada, o argumento mais usado era que apenas com 
tal prática se garantia a colheita manual de cana e a manutenção de 
milhares de empregos rurais. Se a cana tivesse que ser colhida sem 
queimar, necessariamente, teriam que ser usadas colhedoras mecânicas, 
cada uma substituindo de 80 a 100 cortadores, provocando grande 
dispensa entre eles. 

 

Entretanto, comentando o discurso sobre a necessidade das 

queimadas para a manutenção dos empregos, o referido autor acrescenta: 

 

Este argumento era verdadeiro apenas parcialmente. Primeiro, por que a 
cana sem queimar ou crua pode ser cortada manualmente, embora, como já 
visto, em ritmo muito menor que a cana queimada e, provavelmente, com 
oposição dos trabalhadores que, há muitos anos, vêm colhendo cana 
queimada. O mais importante, contudo, é que muitas vezes se praticava a 
queimada da cana (agredindo o meio ambiente) e se colhia mecanicamente 
(provocando desemprego), posto que várias colhedoras da época 
apresentavam dificuldades de operarem com o excesso característico de 
palha da cana-de-açúcar. 
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Dentre os fatores que estimularam a busca, ao menos em médio prazo, 

pela mecanização do corte da cana, destacam-se os movimentos grevistas e a 

mobilização dos cortadores por melhores condições de trabalho.  

O evento de maior repercussão foi a greve ocorrida em 1984 no 

município de Guariba/SP. Segundo a Pastoral do Migrante de Guariba, esse 

movimento teve impacto nacional e internacional. Inconformados com as más 

condições de trabalho e de transporte, com os salários e com a mudança ocorrida 

em 1983 na forma de plantio dos canaviais, que foi ampliado de 5 para 7 linhas, ou 

seja, de 6 para 9 metros, os trabalhadores de Guariba se rebelaram e paralisaram a 

colheita. A Pastoral afirma que o movimento saiu vitorioso e resultou na efetivação 

de melhores condições de trabalho, as quais se estenderam para toda a classe de 

cortadores de cana. Segundo Baccarin et al. (2011, p. 4): 

 

Os empresários tiveram que voltar atrás, mantendo o sistema de cinco ruas 
e, daí em diante, as negociações anuais feitas em torno dos salários e 
demais condições de trabalho, pelo menos por alguns anos, foram mais 
favoráveis aos canavieiros (ALVES, 1991). A contratação dos trabalhadores, 
antes feita de maneira indireta, por empreiteiros, tendeu a ser substituída 
pela contratação direta pelas empresas sucroalcooleiras; o transporte dos 
trabalhadores, feito antes em caminhões, passou a ser feito por ônibus; os 
empresários, com o tempo, passaram a fornecer equipamentos de proteção 
individual contra acidentes de trabalho. 

 

Entretanto, de acordo também com a Pastoral, os trabalhadores de 

Guariba foram perseguidos pelas usinas, que deixaram de contratar mão de obra 

naquela localidade. 

Analisando os movimentos grevistas e o crescimento da organização 

dos trabalhadores a partir, principalmente, da greve de Guariba, Veiga Filho (1998, 

p. 22) aponta a reação dos empregadores:  

 

Um outro fator indutor à mudança tecnológica pode ser detectado nas 
dificuldades de controle sobre a mão de obra, fruto de incertezas sobre sua 
disponibilidade causada por absenteísmo ou greve, ou ainda, em 
decorrência de mudanças na organização do trabalho. A ocorrência destes 
dois processos têm sido verificados no período posterior a 1980, a partir da 
maior mobilização dos trabalhadores e da necessidade de reorganização 
dos processos de trabalho. 
A pressão exercida pelo maior poder de barganha dos trabalhadores, 
conseguido pelo fortalecimento dos sindicatos e através das vitórias 
conquistadas nos dissídios coletivos, ao mesmo tempo em que podem ter 
encarecido os custos indiretos da mão de obra, teriam promovido uma 
perda do controle político da massa de trabalhadores pelo patronato, a qual, 
no caso de São Paulo, tem como ponto de inflexão a chamada greve de 
Guariba (SP), na região de Ribeirão Preto, em 1984. Segundo ALVES 
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(1991), o movimento que resultou dessa greve consolidou definitivamente 
um papel ativo aos trabalhadores agrícolas da cana, que passaram a atuar 
como um coletivo comprometido com a sobrevivência futura. A reação a 
esse tipo de perda de controle, como forma de repressão e de quebra da 
resistência aos movimentos organizados, pode ter contribuído para a 
intensificação da mecanização do corte. 

 

A ameaça à adoção do corte mecanizado como forma de pressionar as 

negociações trabalhistas é corroborada por Baccarin et al. (2011, p. 4). Entretanto, 

os autores advertem que a mecanização, conforme sinalizada pelo setor em razão 

da organização dos trabalhadores, não se concretizou, e a participação do corte 

mecanizado na colheita da cana permaneceu praticamente inalterada até o final da 

década de 1990. Sobre esse período, Toledo et al. (1991, apud Veiga Filho, 1999, p. 

77) esclarecem que em ―um primeiro estudo sistematizado de estimativa do índice 

de mecanização de corte indicava, para a safra 1989/90, que 19% da área 

mecanizável de cana-de-açúcar era colhida mecanicamente‖. Com base nos estudos 

de Paes, Baccarin et al.(2011, p. 5) confirmam a baixa porcentagem de mecanização 

no corte da cana, citando dados relativos ao ano de 1997: 

 

Estimativas apresentadas por Paes (2007) apontam que a área colhida com 
colhedoras no Estado de São Paulo era de apenas 18% da área total com 
cana, em 1997. Em termos da gestão empresarial, pode-se especular que 
este nível baixo de mecanização estava associado às dificuldades 
financeiras e de investimento de grande parte das empresas 
sucroalcooleiras na década de 1990, a custos ainda relativamente mais 
baixos da colheita manual, a falta de adaptação dos canaviais 
(especialmente, o comprimento dos talhões de cana) e das cultivares para 
emprego mais eficiente das colhedoras mecânicas, bem como ao 
insuficiente desenvolvimento tecnológico dessas máquinas. 
É importante reter outro dado levantado por Paes (2007) para 1997. Neste 
ano, da área colhida com colhedora, em 79% usava-se a queima prévia dos 
canaviais e apenas em 21% colhia-se cana crua. 
A partir dessas informações e supondo que o corte manual de cana sem 
queimar era residual, pode se estabelecer que, em 1997, o sistema de corte 
manual de cana queimada representava 82%, de corte mecânico de cana 
queimada, 14%, e de corte mecânico de cana sem queimar representava 
tão somente 4% da área colhida de cana-de-açúcar em São Paulo. Ou seja, 
continuava amplamente predominante o corte manual de cana queimada e 
o pouco de mecanização que se adotava tinha efeito muito reduzido na 
diminuição dos problemas ambientais associados à queimada. 

 
Se nas décadas de 1980 e 1990, como se viu, o índice de 

mecanização ainda era relativamente baixo, a partir do século XXI, porém, a 

mecanização do corte da cana ganha novo impulso. A primeira década deste novo 

século é marcada pela mudança de discurso do setor sucroalcooleiro. Enquanto, até 

o final do século passado, os empresários engrossavam o coro dos defensores da 
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queima da cana a favor da manutenção de empregos11, neste início de século, eles 

se alinham com o brado dos ambientalistas contra as queimadas, em benefício do 

meio ambiente, o que, por consequência, remete à mecanização do corte da cana. 

Nesse sentido, Baccarin et al. (2011, p. 6) esclarecem que 

 
Entre 2006 e 2007, aparentemente, ocorreu modificação na atitude e no 
discurso empresarial quanto à adoção da colheita mecânica. Antes, 
procurava-se justificar o alto nível de área de cana queimada associando-o 
à preservação da ocupação dos cortadores de cana. A partir daí, passou-se 
a destacar a necessidade de se adotarem práticas preservacionistas, 
revelando a intenção de se acelerar ainda mais a adoção da corte mecânico 
de cana sem queimar. Neste momento, em torno de 25% da produção 
brasileira de álcool combustível já eram destinados à exportação. 
Um fato que comprova essa mudança de atitude e discurso é a assinatura, 
em 2007, do Protocolo Agroambiental entre a UNICA (União da Indústria de 
Cana-de-açúcar) e as Secretarias Estaduais do Meio Ambiente e da 
Agricultura e Abastecimento, prevendo-se a antecipação do final das 
queimadas da cana-de-açúcar em São Paulo para 2014, em áreas 
mecanizáveis, e para 2017, em áreas não mecanizáveis. Embora a adesão 
ao Protocolo fosse (e continua sendo) voluntária, sua edição deixava clara a 
opção, pelo menos das lideranças dos empresários paulistas, em extinguir, 
o quanto antes, as queimadas. 

 

No Estado de São Paulo, a aceleração do processo de mecanização 

pode ser atribuída, em parte, à legislação estadual (Lei Nº 10.547/2000 e Lei nº 

11.241/2002) e à adesão do setor sucroalcooleiro ao Protocolo Agroambiental, pois, 

conforme analisado no Capítulo 2, aquela legislação e este Protocolo estabeleceram 

metas para a eliminação gradativa do uso do fogo como método de despalha da 

cana-de-açúcar, o que efetivamente favoreceu o avanço dessa mudança.  

Além do aspecto ambiental, o início do século XXI, como citado no 

Capítulo 1, também foi marcado pela invenção dos veículos de combustível flexível, 

os conhecidos flex, fazendo aumentar a demanda por etanol. Outros fatores, ainda, 

colaboraram igualmente para o fomento da mecanização do corte da cana: 

 

A capitalização das empresas aumentou, com obtenção de consideráveis 
financiamentos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e com a entrada de novos grupos no setor, muitos 
internacionais. Também, a exportação do álcool combustível tornou-se 
efetiva, trazendo novas exigências quanto à certificação de conformidade 
técnica e ambiental do produto. (BACCARIN et al., 2011, P. 5) 

 

Contudo, sem adentrar o mérito de quanto o fator ambiental influenciou 

o avanço da mecanização do corte da cana, o certo é que o aspecto econômico de 

                                                 
11

 Esse argumento não é totalmente verdadeiro, pois também se queima a cana para o corte mecânico. 
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fato impulsionou o setor sucroalcooleiro a adotá-la. A título de exemplo, recorremos 

a Vieira (2003, apud Abreu et al. 2009, p. 6), que  

 

[...] comparou o custo por tonelada da cana entre o corte manual com 
queima e o mecanizado sem queima em duas usinas do Estado de São 
Paulo. Segundo o autor, na primeira usina o custo do corte mecânico é 
52,6% menor que o custo do corte manual, e na segunda usina o custo do 
corte mecânico é 11% menor que o custo do corte manual. 

 

Corroborando essa informação, estudo realizado por Romanach e 

Caron (1998, apud Abreu et al 2009, p. 7) demonstrou que, na empresa estudada, a 

colheita mecânica apresenta menores custos do que a colheita manual, e que essa 

diferença já chegou a 55,44% na região Centro-Sul. 

Todo esse conjunto de fatores favoráveis ocasionou uma aceleração 

do processo de mecanização do corte da cana. O Gráfico 9 mostra um comparativo 

entre a colheita de cana queimada e de cana crua no Estado de São Paulo. 

 

Gráfico 9 - Comparativo entre colheita com queima e colheita sem queima no Estado de São Paulo. 
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Gráfico elaborado pelo autor. Fonte: Projeto CANASAT. 

 

Como se pode notar, a colheita da cana sem queima, apresentou 

crescimento no período analisado, passando de 34,2%, na safra 2006/2007, para 

46,6%, na safra 2007/2008, atingindo 49,1%, na safra 2008/2009, a última em que o 

corte de cana queimada superou o de cana crua. A partir da safra 2009/2010, a 

colheita de cana crua foi sempre superior à de cana queimada, inicialmente com um 

índice de 55,5%, que praticamente não se alterou na safra 2010/2011 (55,6%), mas 

que cresceu na safra 2011/2012, quando o Estado de São Paulo colheu 65,2% de 

cana sem queima. 
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Os mapas da Figura 2 permitem perceber claramente o avanço da 

mecanização do corte de cana no Estado de São Paulo, mostrando o crescimento 

da colheita da cana crua em relação à da cana com queima, abrangendo todo o 

período, entre as safras 2006 (primeiro mapa) e 2011 (segundo mapa).  
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Figura 1 - Comparativo entre a colheita de cana crua e de cana queimada no Estado de São Paulo, 
entre as safras de 2006 e 2011. 

Fonte: Projeto CANASAT 

SAFRA 2006 

SAFRA 2011 
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Tendo se acentuado a partir do Protocolo Agroambiental, o crescente 

processo de mecanização, assim demonstrado, vem ceifando, por um lado, o 

trabalho dos cortadores de cana, trabalhadores não qualificados, enquanto faz 

crescer, por outro, a demanda por mão de obra qualificada. 

Se no Estado de São Paulo a mecanização do corte da cana atingiu 

65,2%, no município de Ituverava a mecanização encontra-se em níveis ainda mais 

elevados. O avanço da mecanização do corte da cana em áreas mecanizáveis 

(declividade até 12%) no município de Ituverava pode ser melhor visualizada no 

gráfico abaixo. 

 

Gráfico 10 - Comparativo entre a meta prevista na lei 11.241/2001 e no Protocolo Agroambiental com 
a área colhida sem queima em áreas mecanizáveis

12
 no município de Ituverava. 
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Gráfico elaborado pelo autor. Fonte: Projeto CANASAT; Protocolo Agroambiental; Lei Estadual 
11.241/2002. 

 

Os dados do gráfico 10 mostram que na safra 2006 o corte mecanizado 

já atingia 40,8% das áreas mecanizáveis, superando, inclusive, a meta de 30% 

estabelecida pela Lei Estadual nº 11.241/2002.  

O gráfico revela que a meta só não foi atingida em 2010, ano em que 

teve inicio a antecipação de metas estabelecida pelo Protocolo Agroambiental. Já 

nos outros anos as metas foram todas cumpridas, sendo que em 2011 o corte 

mecanizado foi realizado em 86,41% das áreas mecanizáveis. 

                                                 
12

 A partir do ano de 2010 as metas utilizadas no gráfico são aquelas estabelecidas pelo Protocolo 

Agroambiental para as unidades agroindustriais. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/etanolverde
http://www.ambiente.sp.gov.br/etanolverde
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O gráfico 11 representa a evolução do corte mecanizado em áreas não 

mecanizáveis (declividade superior a 12%). 

 

Gráfico 11 - Comparativo entre a meta prevista na lei 11.241/2001 e no Protocolo Agroambiental com 
a área colhida sem queima em áreas não mecanizáveis

13
 no município de Ituverava. 
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Gráfico elaborado pelo autor. Fonte: Projeto CANASAT; Protocolo Agroambiental; Lei Estadual 
11.241/2002. 

 

O gráfico revela que nas áreas com declividade acima de 12% as 

metas foram atingidas em todos os anos/safra. Observa-se que a meta de 30% 

estabelecida pelo Protocolo Agroambiental para o ano de 2010 já vem sendo 

superada desde o ano de 2008. 

A mecanização do corte da cana no município de Ituverava é 

favorecida pelo tipo de solo: ―são terras férteis, mecanizáveis, que apresentam bom 

potencial agrícola, apresentando uma erosão ligeira a moderada. Os declives não 

ultrapassam o limite de 12% e os solos são profundos e bem drenados‖ (DIRA, 1986 

apud PEREIRA, 2003, p. 8). 

A pesquisa de campo revelou que em 2012 o corte manual da cana 

queimada foi apenas residual. Ou seja, o corte manual de cana queimada tem 

ocorrido em poucas áreas onde a corte não é passível de ser realizado 

mecanicamente. Há ainda os casos em que a queima ocorre de forma acidental. 

Nesse caso, a cana queimada é colhida mecanicamente. 

                                                 
13

 As metas usadas no gráfico foram estabelecidas pelo Protocolo Agroambiental para as unidades 

agroindustriais. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/etanolverde
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4.2.1 Mecanização: novos trabalhadores e novos problemas 

 

No início deste capítulo, verificamos que o cortador de cana é 

remunerado por produção e que essa forma de remuneração traz drásticas 

consequências à saúde desse trabalhador, ocasionando, inclusive, mortes no 

campo. 

Com a mecanização do corte da cana, a participação da mão de obra 

do cortador nessa fase de produção vem sendo rapidamente reduzida e será 

totalmente extinta até o ano de 2017, podendo até ocorrer antes desse prazo. 

Scopinho (1999, p. 151) descreve em detalhes como é realizado o trabalho com os 

novos equipamentos: 

 

As colhedeiras operam acompanhadas de um veículo, que traciona uma 
caçamba, que, por sua vez, recebe a cana cortada, inteira ou picada. Assim, 
o carregamento da cana cortada para a usina é feito simultaneamente ao 
corte, dispensando as carregadeiras mecânicas (guinchos) e os seus 
operadores. Este veículo também pode ser um caminhão com carroceria 
adaptada para conter os toletes de cana. Mas, para evitar a compactação 
do solo, já estão sendo utilizados tratores mais leves que acompanham a 
colhedeira dentro do talhão e tracionam o que se chama de transbordo para 
receber a cana cortada. O transbordo é uma caçamba que, ao ser 
preenchida, é levada pelo trator ao caminhão transportador, o qual fica 
aguardando fora do talhão. O caminhão transportador conduz uma, duas ou 
até três (‗treminhão‘) caçambas repletas de cana cortada até o pátio de 
descarregamento da usina. 

 

Devido à introdução da máquina no corte da cana, o que se esperava 

era que os problemas de saúde relacionados à atividade fossem plenamente 

resolvidos. Contudo, não é isso que vem ocorrendo: 

 

Apesar de a mecanização trazer importantes mudanças nas relações e 
condições de trabalho na lavoura canavieira, tais transformações não têm 
logrado melhorar substancialmente as condições de vida e de trabalho dos 
assalariados rurais canavieiros. (ABREU et al. 2009, p. 7). 

 

Os problemas causados pela poeira, por exemplo, foram, em parte, 

eliminados, visto que as colhedeiras possuem cabines climatizadas. Entretanto, os 

outros veículos que fazem parte da operação não oferecem esse conforto, como 

relata Rocha (2007, p. 107-108), segundo o que constatou:  

 

―[...] somente as colhedeiras tinham cabines totalmente fechadas e sistema 
de ventilação; as cabines dos demais caminhões utilizados no corte 
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mecanizado possuíam vidros mantidos abertos durante toda a jornada de 
trabalho devido ao calor intenso, o que expõe os motoristas a constante 
poeira [...]‖. 

 

Contrariando a expectativa de melhora nas condições de trabalho, a 

mecanização do corte da cana não elimina os danos à saúde do trabalhador, mas o 

expõe a diferentes cargas laborais, as quais podem ser assim classificadas: 

 

• cargas físicas: a radiação solar, as mudanças bruscas de temperatura, 
umidade provocada pela chuva ou sereno; ruído e vibrações provocadas 
pelo movimento das máquinas, iluminação deficiente no turno noturno; 
• cargas químicas: poeira da terra, fuligem da cana queimada, neblinas e 
névoas decorrentes das mudanças de temperatura, resíduos de produtos 
químicos utilizados nos tratos culturais da cana; 
• cargas biológicas: picadas de animais peçonhentos e contaminação 
bacteriológica por ingestão de água e alimentos deteriorados; 
• cargas mecânicas: acidentes de trajeto e acidentes em geral provocados 
pelo manuseio de máquinas de pequeno e de grande porte, pelos diversos 
tipos de equipamentos, implementos e ferramentas, risco de incêndio e de 
explosão; 
• cargas fisiológicas: posturas incorretas, movimentos repetitivos, trabalho 
noturno e alternância de turnos; 
• cargas psíquicas: atenção e concentração constantes, supervisão com 
pressão, consciência da periculosidade e ausência de controle do trabalho, 
ritmos intensificados, ausência de pausas regulares, subordinação aos 
movimentos das máquinas, monotonia e repetitividade, responsabilidade, 
ausência de treinamento adequado, ameaça de desemprego e de redução 
no valor real do salário, entre outras. (LAURELL E NORIEGA, 1989, apud 
SCOPINHO, 1999, p. 157). 

 

Scopinho (1999) esclarece que as medidas de proteção contra essas 

cargas laborais são precárias e insuficientes, porque a concepção predominante de 

proteção à saúde do trabalhador é aquela centrada na atenção individual e curativa. 

Adverte que, se por um lado ocorre certa diminuição das cargas físicas, químicas e 

mecânicas, por outro, acentua-se a presença de elementos que configuram as 

cargas psíquicas e fisiológicas, devido à intensificação do ritmo de trabalho. A autora 

afirma, assim, que a mecanização na lavoura canavieira pode não estar, 

efetivamente, contribuindo para sanear os ambientes de trabalho e reverter o padrão 

de desgaste-reprodução dos trabalhadores, mas, sim, submetendo-os a novos 

paradigmas, tão prejudiciais quanto aqueles encontrados no sistema de corte 

manual. 

Se, antes, era o cortador de cana quem determinava o ritmo de seu 

trabalho, agora é a máquina que define o ritmo, também intenso, do operador de 
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colhedeira. Sua jornada, conforme observou Scopinho (1995, apud Scopinho 1999), 

é geralmente realizada em turnos ininterruptos de 10 ou 12 horas, que ocorrem 

durante o dia, numa semana, e à noite, na seguinte, enquanto os turnos dos 

guincheiros, por sua vez, são de 24 horas. Rocha (2007) constatou que alguns 

operadores chegam a trabalhar durante 11 dias consecutivos, folgando apenas no 

12º dia. Essa distribuição de carga horária aumenta a probabilidade de o trabalhador 

adoecer, pois  

 

[...] a alternância de turnos e o trabalho noturno predispõem os 
trabalhadores a apresentarem alterações no ritmo circadiano e fadiga 
mental, aumentando o risco de ocorrência de estresse, sofrimento psíquico, 
envelhecimento precoce, distúrbios no padrão do sono e problemas 
cardiovasculares e gastrointestinais. (FERREIRA, 1987; MARZIALE e 
ROZESTRATEN, 1995, apud ROCHA 2007, p. 112).  

 

Em pesquisa realizada por Scopinho et al. (1999) com operadores de 

colhedeiras, foi constatado que problemas gastrointestinais podem estar 

relacionados à poeira, ao cheiro de óleo queimado exalado pelos motores e também 

às refeições, feitas em locais inapropriados e em horários incertos, como se observa 

na fala de um deles que, ao ser questionado pela autora sobre sua alimentação, 

respondeu:  

 

[...] esse, é uma coisa até... a gente fala, essa é uma coisa até engraçada. A 
gente almoça na hora que vai abastecer a máquina... talvez na hora em que 
quebra uma coisa, uma hora que dá um intervalo porque não tem caminhão. 
É a hora que a gente almoça e às vezes está acabando de almoçar e já 
chega caminhão, já guarda a comida ali, toma um café ali e volta a trabalhar 
de novo. (SCOPINHO, 1999, p. 158-159). 

 

Além dos acidentes com animais peçonhentos, cuja incidência é maior 

durante o trabalho noturno, outro perigo decorrente da dispensa da queima prévia da 

palha para o corte mecanizado é a possibilidade de ocorrer incêndios quando as 

plantas entram em contato com as peças aquecidas das máquinas. Assim, os 

operadores são expostos a diferentes riscos de acidentes, como esclarecem 

Scopinho et al. (1999, p. 158): 

 

Embora as máquinas possuam sistemas especiais de iluminação dianteira e 
traseira, observa-se que o risco de ocorrência de acidentes, como, por 
exemplo, colisão de veículos e picada de animais peçonhentos, é redobrado 
na jornada noturna. O campo de visibilidade fica limitado e nublado porque, 
além de a iluminação ser insuficiente, a safra ocorre no inverno, estação em 
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que a madrugada é coberta de neblinas e névoas. Ademais, a monotonia e 
a repetitividade dos movimentos podem fazer dormir no volante os 
operadores e motoristas.  

 

Outro problema apontado pela autora é que, embora os operadores 

continuem trabalhando durante o horário que deveria ser destinado à refeição e ao 

descanso, o que contraria a legislação trabalhista, os trabalhadores acabam não 

recebendo por essas horas trabalhadas. 

Segundo Rocha (2007), outra dificuldade relacionada à operação de 

colhedeiras está na exposição dos operadores a ruídos, sem uso de protetores 

auriculares, e a vibrações, ambos provenientes do funcionamento da máquina 

durante o trabalho. A autora destaca ainda que o conjunto de movimentos realizados 

no comando da máquina, acrescido do longo período em que o operador permanece 

sentado no espaço reduzido da cabine, sem pausas regulares para a realização de 

atividades de alongamento e extensão de membros e tronco, expõe o trabalhador ao 

risco de doenças como a lombalgia e a cervicalgia. 
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5 A TECNIFICAÇÃO DO CORTE DA CANA: os impactos 
socioambientais e o direito ao desenvolvimento 

 
No capítulo anterior, verificamos que a mecanização do corte da cana 

encontra-se em estágio bastante avançado no município de Ituverava. Neste 

capítulo, analisaremos os impactos desse processo de tecnificação sobre o meio 

ambiente, bem como os reflexos do monocultivo canavieiro e da mecanização no 

município e, ainda, as ações que vêm sendo tomadas em relação a esses efeitos. 

Por fim, será abordada a questão do direito ao desenvolvimento. 

 

 

5.1 IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

No Capítulo 3, discutimos os nefastos efeitos que a queima da palha da 

cana causa não só à saúde dos trabalhadores e das populações que vivem nas 

regiões canavieiras, como também ao meio ambiente, pois, milhões de toneladas de 

poluentes são liberados anualmente na atmosfera, e milhares de animais acabam 

morrendo carbonizados. 

O Protocolo Agroambiental estabeleceu diretrizes para o uso do fogo 

como método de despalha da cana-de-açúcar e traçou metas para sua total 

extinção. A forte adesão de agroindústrias e fornecedores de cana ao Protocolo 

culminou com o avanço da mecanização no corte da cana crua. Dados da Secretaria 

do Meio Ambiente comprovam que, após a assinatura do documento, mesmo com o 

grande aumento de área cultivada, o corte de cana queimada tem sido cada vez 

menor, como se pode claramente visualizar por meio do Gráfico 12. 
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Gráfico 12 - Comparativos entre as safras 2006/2007 e 2010/2011 

 
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

 

Os dados do Gráfico 12 mostram que a área de cana plantada apresentou 

aumento de 61%, passando de 3,34 mi ha, na safra 2006/2007, para 5,4 mi ha, na safra 

2011/2012. Já a área de cana colhida cresceu de 3,24 m ha, na safra 2006/2007, para 4,79 

m ha, na safra 2011/2012, representando um acréscimo de 48%. 

Em relação ao tipo de colheita, percebe-se que na primeira safra do período 

demonstrado no gráfico, enquanto a colheita de cana crua somou 34,2% (1,11 mi ha), o 

índice de cana queimada foi de 65,8% (2,13 mi ha), em relação ao total de cana colhido 

(3,24 mi ha). Na última safra do período, ocorre praticamente o inverso, com índices de 

65,2% (3,12 mi ha) de cana crua e 34,8% (1,67 mi ha) de cana queimada, relativamente ao 

total colhido no Estado de São Paulo (4,79 mi ha).  

Os números mostram que ao mesmo tempo em que a colheita da cana crua 

teve um aumento de 181% (2 mi ha), entre as safras 2006/2007 e 2011/2012,  a da cana 

queimada diminuiu 22% (0,46 mi ha) no mesmo período. Essa diferença indica o avanço do 

processo de mecanização do corte, que tem impactado positivamente na questão ambiental, 

na medida em que permite o corte da cana crua, eliminando a necessidade de queima dos 

canaviais. Os ganhos ambientais após a implantação do Protocolo Agroambiental estão 

expressos no gráfico a seguir: 
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Gráfico 13 - Comparativo entre área que poderia ser queimada e área efetivamente queimada, com 
os consequentes ganhos ambientais 

 
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

 

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, se todo o 

setor sucroalcooleiro estivesse seguindo os prazos determinados pela Lei Estadual nº 

11.241/2002, a colheita de cana, na última safra, poderia ser feita com queima em mais de 

50% da área plantada (aproximadamente 2,4 mi ha), no entanto, isso ocorreu apenas em 

1,67 mi ha. O órgão estadual aponta que, desde o início da vigência do Protocolo 

Agroambiental, deixaram de ser queimados 4,5 mi ha de cana, o que significa dizer que 

evitou-se a emissão de 16,7 mi de toneladas de poluentes na atmosfera. 

Não há dados específicos sobre os impactos ambientais em nível municipal. 

Entretanto, sabendo-se que no município de Ituverava o índice de corte mecanizado da 

cana crua é superior ao do Estado de São Paulo, estima-se que os ganhos ambientais 

também devam ser superiores.  

Além da redução na emissão de poluentes, outro item favorecido pelo 

Protocolo Agroambiental que merece ser observado diz respeito aos cuidados em relação a 

matas ciliares e áreas de preservação permanente (APP) que vêm sendo efetivados 

segundo as diretrizes nele estabelecidas: 
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-Proteger as áreas de mata ciliar das propriedades canavieiras, devido à 

relevância de sua contribuição para a preservação ambiental e proteção à 

biodiversidade. 

-Proteger as nascentes de água das áreas rurais do empreendimento 

canavieiro, recuperando a vegetação ao seu redor. 

 

Ainda de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, o setor sucroenergético 

tem demonstrado preocupação não só com a recuperação das matas ciliares, bem como 

com a redução do consumo de água nas agroindústrias. A Secretaria esclarece que estão 

sendo realizadas visitas às usinas aderentes ao Protocolo, durante as quais tem-se 

constatado que a maioria das unidades agroindustriais, além de construir e manter viveiros 

próprios para o fornecimento de mudas de espécies vegetais nativas, já iniciou o isolamento 

e a recuperação das áreas ciliares. 

Em entrevistas realizadas com agenciadores e trabalhadores rurais, 

confirmamos haver essa preocupação com o meio ambiente por parte das agroindústrias da 

região, o que sinaliza que as diretrizes estabelecidas pelo Protocolo podem estar sendo 

observadas. Entretanto, não foram obtidos dados de outras fontes que corroborassem, 

concretamente, as informações obtidas na entrevista que se segue: 

 

[...] lá [Usina] onde não dá pra plantar cana [terrenos com declividade 

elevada] é árvore [planta-se] [...] ela [Usina] investe muito em árvore [...] tem 

uma meta lá que se alguém cortar um galho de árvore lá manda até embora 

por justa causa [...] nessa parte aí ela cuida muito, preserva muito a parte 

ambiental [...] põe gente pra cuidar, plantar árvore [...] tem turma que às 

vezes fica semanas plantando árvore [...] pra voltar o oxigênio também, né 

[...] tá muito pouco o oxigênio também, né, a caloria tá demais [...] então 

nessa parte [ambiental] ela [Usina] preserva muito [...] ela não gosta de tá 

tirando não [trabalhadores] (SEBASTIÃO, 47 anos, agenciador). 

 

Também em relação ao uso da água, a Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo esclarece que o Protocolo tem refletido positivamente, pois o consumo 

tem sido cada vez menor. Segundo informações desse órgão, na década de 90, o setor 

sucroenergético consumia em média cerca de 5 m3 de água por tonelada de cana 

processada. Atualmente, a média de consumo nos processos industriais das unidades 

signatárias do Protocolo é de 1,45 m3/ton. 

Como se observa, a substituição do processo manual de corte da cana pelo 

mecanizado tem trazido alguns resultados positivos para o meio ambiente. Entretanto, é 

necessário que novos estudos se aprofundem sobre a questão, a fim de verificar se as 

técnicas que envolvem esse novo método não estão agredindo o meio ambiente, assim 

como o faziam as queimadas, certificando-se, por exemplo, se não há ―contraindicações‖ ao 

uso da carpa química (uso de herbicidas para facilitar o trabalho da máquina). 
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5.2 IMPACTOS SOCIAIS  

 

Conforme analisado no Capítulo 2, historicamente, o município de 

Ituverava foi ocupado pelas culturas do café, da soja, do milho, e pela criação de 

gado e produção de alimentos, como o arroz e o feijão. Com a chegada da cana-de- 

açúcar à região, o trabalhador rural ituveravense teve que se adaptar a um novo tipo 

de trabalho, o corte manual da cana queimada.  

Segundo o diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ituverava, 

embora o trabalhador local não estivesse acostumado ao árduo trabalho no canavial, 

a instalação das usinas na região representou um salto de qualidade, pois foram 

gerados muitos empregos formais, com carteira assinada e salários melhores do que 

os auferidos no trabalho com outras culturas: 

 

[...] aí surgiu a cana, aí o trabalhador deu um salto porque saiu da lavoura 
diversificada, que era chamado de boia-fria, uma palavra muito pejorativa, e 
com a entrada da cana, o pessoal foi tudo para as usinas pra ficarem, 
mesmo sem saber ler ou escrever [...] colocava a digital lá e tinha uma 
carteira assinada. Passou a ter férias, a ter 13º salário, passou a ter o 
FGTS, algumas usinas tinham o seguro de vida, muito pequenininho, mas 
tinham. Só que não sabiam cortar cana [trabalhador ituveravense], teve que 
aprender [...] 

 

A entrevista revela que o diretor sindical não avalia a questão de forma 

holística, pois não sopesou a questão da superexploração do cortador de cana, os 

malefícios do salário pago à base de produção e os constantes problemas de saúde 

que flagelam e, às vezes, matam o cortador de cana. Entretanto, é preciso ponderar 

que, na maioria das vezes, nem os próprios trabalhadores têm uma visão ampla 

sobre a questão, pois, grande parte deles prefere a remuneração por produção, 

devido à possibilidade de auferir melhores salários, sem, no entanto, vislumbrar as 

consequências desse labor a médio e longo prazo. Assim, a ótica do entrevistado 

reflete a dos cortadores de cana. 

Ainda de acordo com o diretor sindical, não havia no município 

trabalhadores suficientes para atender a grande demanda decorrente do avanço do 

monocultivo canavieiro na região e, para suprir a necessidade de mão de obra do 

setor sucroenergético, surge em Ituverava a figura do migrante, oriundo 

principalmente de estados como Piauí e Maranhão, segundo informa Paula (2009, p. 

18): 
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[...] o maior fluxo migratório é proveniente do Estado do Piauí com 34%. Em 
segundo lugar, aparece o Estado do Maranhão com 22%; em terceiro, 
Minas Gerais, com 14%. Pela ordem decrescente, surgem Rio Grande do 
Norte com 8%, Paraíba, 6%, e Rio Grande do Sul, 4%. A seguir, os estados 
do Ceará, Tocantins, Goiás, Rio de Janeiro, Pará e Pernambuco, com 
apenas 2% cada um. 

 

O Censo IBGE (2010) levantou os seguintes dados sobre a população 

residente no município de Ituverava, oriunda de outras regiões: 1.507 pessoas eram 

nascidas na Região Nordeste; 734 pessoas, na Região Centro-Oeste; 361, na 

Região Sul, e 41, na Região Norte. Em relação à região de origem, Paula (2009) 

esclarece que 74% dos migrantes que vêm para Ituverava são nordestinos, 

originários de estados que, segundo a autora, apresentam uma estrutura fundiária 

arcaica, onde não há assistência ao pequeno proprietário e o sistema de produção é 

baseado no extrativismo e na agricultura de subsistência, com pouca perspectiva de 

futuro, o que os vem transformando em polos de expulsão populacional.  

 

[...] trabalhava na roça com o meu pai [no Piauí] plantava arroz, feijão e 
milho, era pro gasto mesmo [...] a terra era do fazendeiro lá, ele cedia uns 
pedaços de terra lá pros moradores [...] era assim, ele dava um pedaço de 
terra pra ele [pro pai do entrevistado], só que daquele serviço lá que ele 
plantava ele tinha que dar uma parte pra ele, né [pro fazendeiro], dividia, a 
porcentagem era que às vezes ele dava o que: uns 20 saco de arroz, e 
mesmo assim ganhava em cima [...] lá é mais difícil do que pra cá, lá só é 
bom em uma coisa: o que você plantar é pra você, mas não tem ganho de 
fazendeiro [salário] ou coisa assim pra trabalhar dentro e ganhar o dinheiro 
pra gente [...] tem que vir pra essa região de cá pra ganhar um dinheirinho 
[...] (ACÁCIO, 26 anos, cortador de cana). 
 

 
[...] a roça era minha [...] a gente desmatava, porque lá a gente não usa 
nem trator, é tudo mesmo na braçal, aí a gente faz a roça [...] é bom porque 
você tem sua terrinha, faz sua roça dentro pra colher. Mas na hora de você 
ganhar seu dinheiro, aquele que você aplica, na hora de colocar no 
mercado pra vender sai muito barato. O jeito é ir pra fora [migrar] pra ver se 
ganha mais pra compra alguma coisinha de valor [...] (LUIZ, 41 anos, 
cortador de cana). 

 

Nos relatos dos entrevistados, há em comum a condição de pequeno 

agricultor. São trabalhadores que não conseguiam tirar da terra o sustento de suas 

famílias. Essa agricultura de subsistência não tem o condão de manter o lavrador em 

sua terra de origem, razão pela qual acaba migrando para outros estados, 

principalmente para as regiões canavieiras da mesorregião de Ribeirão Preto, como 

é o caso de Ituverava. Em pesquisa sobre as migrações temporárias e o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), realizada na 
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microrregião de Valença/PI e no município de Francinópolis/PI, Frazão Filho e 

Moraes (2010) constataram que a migração temporária é assumida naquelas 

localidades até mesmo por membros de famílias com renda fixa, com vínculo 

empregatício e aposentadoria. Os autores verificaram, igualmente, que muitas 

dessas famílias não têm propriedade nem a posse da terra. São agregadas, 

arrendatárias, meeiras, moradoras ou posseiras, e somam, aos recursos do 

PRONAF, os obtidos com a migração temporária para as regiões canavieiras.  

A mão de obra oriunda dos estados nordestinos que vem para 

trabalhar na safra da cana é composta, principalmente, de pessoas com baixa 

escolaridade, parcos conhecimentos e, muitas vezes, até sem dinheiro para viajar e 

se instalar nos municípios canavieiros. A conjugação desses fatores acaba 

transformando esses trabalhadores em ―presas fáceis‖ para aproveitadores, que os 

submetem a condições precárias de trabalho ou, pior, análogas à escravidão.  

Na época do Brasil escravagista, os escravos negros eram ―trancados 

a ferros‖ e coagidos sob açoite a jornadas extenuantes de trabalho. Apesar de ainda 

existir o trabalho escravo sob a coação física no Brasil, os grilhões modernamente 

utilizados costumam ser de outra ordem: 

 

A coação pode ser física ou moral. São quatro as características principais: 
a servidão por dívida, a retenção de documentos, as condições geográficas 
(dificuldade de acesso) e o uso de armas. Nos casos de escravidão rural, é 
comum que diferentes formas de coação sejam empregadas 
simultaneamente. 
Na servidão por dívida, própria do sistema de peonagem, os trabalhadores 
são obrigados a consumir alimentos, roupas e ferramentas por preços 
extorsivos em barracões no interior das propriedades. Também são 
debitadas em sua conta as despesas com hospedagem, alimentação e 
transporte (VERAS; CASARA, 2004, p. 8). 

 

Os casos de trabalho em situação análoga à escravidão ou em 

condições degradantes envolvendo migrantes cortadores de cana têm sido 

constantes nos últimos anos, como comumente se vê na mídia e se comprova por 

meio dos dados do Ministério do Trabalho e Emprego. No ano de 2004, o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Ituverava denunciou um caso ocorrido no município: 

 

Trabalhadores da cana-de-açúcar trazidos do Piauí foram encontrados em 
situação degradante em Ituverava: quase 30 pessoas moravam juntas numa 
casa de cinco cômodos com péssimas condições de higiene, dormiam no 
chão... não recebiam salários, mas vales para fazer compras no 
supermercado de José Ruivo, empreiteiro que os aliciou. De acordo com o 



104 

promotor o caso pode ser enquadrado como redução à condição análoga à 
de escravo, cuja pena é de reclusão de dois a cinco anos (SILVA, 2005, p. 
9). 

 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, na safra de 2008 foi 

encontrado outro caso de trabalhadores em condições análogas à escravidão, 

envolvendo migrantes nordestinos empregados em canaviais nos municípios de 

Ituverava e de Conceição das Alagoas: 

 

O Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e 
Emprego encontrou 176 cortadores de cana que laboravam no setor 
sucroalcooleiro dos municípios de Conceição das Alagoas (MG) e Ituverava 
(SP). Em negociação com o Grupo Móvel, a empresa acordou em antecipar 
o término do contrato de trabalho dos funcionários, encaminhá-los às suas 
cidades de origem e assinar um Termo de Ajustamento de Conduta com o 
Ministério Público do Trabalho, comprometendo-se a - já na próxima safra - 
buscar trabalhadores migrantes em suas cidades de origem e alojá-los de 
acordo com as exigências da legislação. 

 

A forte demanda por mão de obra provocada pelo setor 

sucroenergético nos últimos anos, aliada à vulnerabilidade dos trabalhadores 

oriundos de estados nordestinos, explica o porquê da sujeição às condições 

degradantes desse labor. 

Dos trabalhadores que migram para trabalhar na safra da cana, após a 

primeira ou segunda safra, alguns enviam dinheiro ou voltam para buscar suas 

famílias, conforme constatado por Paula (2009, p. 18):  

 

Por meio de entrevistas não estruturadas foi possível constatar que, no 
primeiro ano migram os homens, que trabalham de seis a sete meses e 
voltam à terra natal. No ano seguinte, retornam para o cultivo da cana, 
trabalham, economizam e mandam dinheiro para a família vir. Assim, a 
partir da terceira safra, as suas famílias já migraram também. 

 

Entretanto, nem sempre isso ocorre. O grande movimento migratório, 

de per si, causa problemas sociais, tanto no local de origem, quanto nas regiões 

canavieiras, provocando a fratura da família, pelo abandono de esposas e filhos. O 

caso de Acácio, 26 anos, cortador de cana, exemplifica essa questão. Narra que 

veio do Piauí há cinco anos, lá deixando mulher e filho. Constrangido ao ser 

abordado, explicou que não se dava bem com a esposa, que a vida lá era muito 

difícil e que só esperou a criança nascer para vir para São Paulo. [...] eu nasci no 

Piauí [...] tô aqui há cinco anos [...] sou amasiado, tenho dois filhos [...] Já fui casado 
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lá também [...] tive uma filha com ela [...] ela tem cinco anos [...]. Outro relato 

evidencia essa fratura. Vivian, 31 anos, cortadora de cana, narrou ter engravidado 

após um relacionamento com um migrante e, depois que a criança nasceu, o pai a 

deixou para conviver com a esposa e os filhos que havia deixado no Piauí. A 

pesquisa de campo revelou a ocorrência de outros casos semelhantes: 

 

[...] teve gente que veio e formou família aqui com paulista, mas ninguém 
sabia da vida dele pra lá. Depois foi embora, largando mulher e filho pra trás 
porque tinha outra família pra lá e ninguém sabia. Isso aconteceu muito, 
quando a pessoa vai saber, o cara é casado. Tem muita história, só na 
família mesmo, tive duas que foram abandonadas, o marido foi embora [...] 
(ANTÔNIO, 44 anos, motorista, ex-cortador de cana). 

 

O tema já foi matéria de reportagem no programa ―Domingo 

Espetacular‖, onde foram exibidos vários casos ocorridos no sudeste mineiro: 

 

A riqueza produzida pelas usinas atrai trabalhadores de todo o Brasil. 
Quando a safra termina os cortadores de cana voltam pras cidades de 
origem e deixam pra trás mulheres grávidas, crianças sem pai, meninos e 
meninas conhecidos como ―os filhos da safra‖ (REDE RECORD, 2009). 

 

Como se percebe, o movimento migratório pode ter nefastos efeitos 

sociais, como a desestruturação de famílias. Esse sistema perverso, que expulsa o 

homem de sua terra natal para se aventurar em outras regiões em busca do 

sustento de sua família, acaba também provocando o ―inchaço‖ de municípios 

canavieiros, como é o caso de Ituverava.  

Além da periferia, o Distrito de São Benedito da Cachoeirinha e o bairro 

rural de Aparecida do Salto, que fica a 25 km de Ituverava, foram os locais que mais 

receberam migrantes. A ideia de realizar entrevistas nesse bairro ocorreu porque ali 

se encontram muitos trabalhadores rurais. Dirigindo-me para lá, lembrei-me, no 

caminho, da referência que Silva (2005) faz em seu artigo sobre o ―mar de cana e o 

rio de álcool‖. Claro que não vi o rio de álcool, mas, sem dúvida, era um verdadeiro 

mar de cana, a única cultura que se via durante o trajeto. A atmosfera era tomada 

pelo cheiro doce da cana decepada, bem como pela poeira produzida pelas 

máquinas no campo. Aliás, na volta pude perceber que à noite essa poeira é 

bastante perigosa, porque atrapalha a visão dos motoristas.  

Como dizíamos, o referido fluxo de migração para esses locais acaba 

sobrecarregando os serviços públicos, principalmente na área da saúde, gerando 
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uma concorrência pelo acesso a esses serviços, entre os antigos moradores e os 

migrantes, como exemplifica esta fala: ―até em médico, dentista, essas coisas, 

parece que eles [migrantes] têm mais preferência do que nós” (RENATA, ex-

cortadora de cana). O aumento da demanda por serviços públicos na área da saúde 

foi relatado pelo médico responsável pelo Programa Saúde da Família (PSF) do 

Distrito de São Benedito da Cachoeirinha, segundo o qual o número de 

atendimentos está diretamente relacionado à migração. O médico informou que nos 

meses de dezembro e janeiro de 2009, por exemplo, a procura foi menor por causa 

da entressafra, quando grande parte dos migrantes retornara aos seus estados de 

origem. Contudo, nos outros meses, o movimento foi mais expressivo, pois a 

população daquela localidade chega a aumentar 40% (VAZ, 2010).  

Ao analisar os reflexos do monocultivo canavieiro em Ituverava, Pereira 

(2003, p. 252) conclui: 

 

[...] Os canaviais não trouxeram benefícios para o município de Ituverava 
[...] problemas sociais provocados pela migração, principalmente de 
mineiros e nordestinos que vêm à procura de trabalho e acabam se fixando 
na periferia da cidade, aumentando as despesas municipais com saúde, 
educação e saneamento urbano; e poderíamos acrescentar ainda o 
problema do desemprego na entressafra. 

 

Confirma-se assim, portanto, que o forte movimento migratório pode 

causar ―inchaço‖ nos municípios canavieiros, provocando uma sobrecarga nos 

serviços públicos. Entretanto, é preciso ponderar que o trabalhador migrante está 

apenas exercendo seu direito constitucional de ir, vir e permanecer. Dessa forma, 

caberia aos municípios canavieiros se prepararem para o aumento da demanda por 

serviços públicos, principalmente durante a safra da cana. 

A participação da agropecuária na geração de empregos formais no 

município de Ituverava é relativamente pequena, conforme se verifica no gráfico 

abaixo. 
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Gráfico 14 - Empregos formais no município de Ituverava em 31/12/2011 
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Gráfico elaborado pelo autor. Fonte: Relação Anual de Informações Sociais/MTE  

 

Os dados do Gráfico 14 mostram que a maior oferta de empregos 

formais no município encontra-se no setor de serviços, que responde por 31,62% do 

total de postos existentes. Em segundo lugar aparece o comércio, varejista e 

atacadista, onde se encontram 31,47% do total de vagas. Já a participação da 

agropecuária no volume de empregos formais no município de Ituverava é de 

apenas 5,11%. Cabe aqui lembrar, conforme alhures informado, que Ituverava não 

possui agroindústrias sucroalcooleiras, de forma que os dados do gráfico se referem 

apenas aos empregos oferecidos por empresas estabelecidas no município.  

Assim, para analisar o reflexo da mecanização do corte da cana na 

extinção ou geração de empregos, é preciso avaliar vários aspectos, entre outros: a 

criação de novas funções na colheita mecanizada e a absorção de ex-cortadores de 

cana nesse processo; a qualificação da mão obra excluída do processo produtivo; a 

inserção de antigos cortadores de cana em outras culturas; o comportamento da 

mão de obra sazonal, representada por trabalhadores migrantes, que predominavam 

no corte manual. 

Como demonstração de que a mecanização do corte da cana 

indubitavelmente substituiu o trabalho que até então era realizado pelo cortador de 

cana, Baccarin et al. (2011) mencionam que em 2007, ano em que foi assinado o 

Protocolo Agroambiental, foi constatada uma média de 178.194 trabalhadores não 

qualificados, basicamente cortadores, trabalhando nas lavouras de cana no Estado 



108 

de São Paulo. Em 2010, essa média anual caiu para 140.460, configurando-se, 

assim, um corte de 37.734 operários. 

Em relação ao município em estudo, as principais fontes geradoras de 

empregos no corte da cana eram as agroindústrias localizadas em Guaíra e na 

microrregião de Ituverava, sendo uma em Buritizal e outra em Igarapava, acrescidas 

ainda de outras, embora com menos expressividade, como as instaladas em São 

Joaquim da Barra/SP, Delta/MG e Conceição das Alagoas/MG. Segundo o diretor do 

Sindicato Rural dos Trabalhadores de Ituverava, o município chegou a ter em torno 

de 7.000 cortadores de cana, a grande maioria do quais, composta de migrantes 

vindos de estados do Nordeste, como Piauí e Maranhão.  

Em entrevistas realizadas com agenciadores, trabalhadores e 

dirigentes sindicais, constatou-se que, no final da safra de 2012, o município de 

Ituverava possuía em torno de oito turmas de trabalhadores não qualificados 

(aproximadamente 400 pessoas) empregados em agroindústrias sucroalcooleiras. 

Parte deles alternava o trabalho no corte da cana queimada (bastante reduzido), 

principalmente em locais onde a colhedora não opera, com outras funções. Contudo, 

a grande maioria se dedicava a outros serviços, como o corte de cana crua para 

plantio, o plantio e replantio de cana, a capina e o controle de ervas daninhas, entre 

outros. 

A redução gradativa na oferta de postos de trabalho no corte da cana 

queimada pode ter ocasionado a redução do fluxo migratório, conforme afirma o 

diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ituverava: 

 

[...] aquele migrante que não teve condição de fazer o curso pra entrar na 
indústria, a usina demitiu ele, pagou os direitos dele, ele pegou a  mala e foi 
embora,e lá ele tem como sobreviver, porque pegou a bolsa família, e os 
que ficaram aqui, teve muitos imigrantes nordestinos, que adquiriu família 
aqui, que trabalhou direitinho, adquiriu uma casa, já tinha tirado o titulo de 
eleitor aqui, virou cidadão ituveravense [...] (ANTÔNIO, 67 anos, dirigente 
sindical). 

 

Para Renato (43 anos, agenciador), em São Benedito da Cachoeirinha 

[...] tinha muito migrante, o forte [da migração] foi de 2001 até 2008/2009. Hoje já 

não se encontra muito aqui não [...]. 

 
[...] eles [migrantes] partiram pra outra região, começou a ficar ruim, eles foi 
saindo, e hoje praticamente tem muito pouquinho lá [Aparecida do Salto], os 
que tem é os que casou lá mesmo, constituiu família, esses não vai embora, 
esses nóis considera que já tá aí tem 15 anos, 10 anos, esse pessoal não 
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vai embora. O cara passou quantro anos num lugar, ele não é mais de fora, 
tem casa, tem família, veio só com a roupa do corpo, hoje tem mais de uma 
casa, carro pra andar. Esses não vão embora mais não, só vão lá [local de 
origem] a passeio, outros não vão nem a passeio, lá é sofrido demais (JOSÉ 
MAURO, 42 anos, agenciador). 

 

A redução da oferta de empregos no corte da cana pode ter 

ocasionado uma ―evasão‖ da mão de obra migrante, principalmente daqueles 

trabalhadores que vinham apenas para o período da safra e depois retornavam aos 

seus estados de origem, sem saber se no ano seguinte haveria trabalho ou não. 

Entretanto, muitos desses migrantes ―criaram raízes‖ no município, formaram família, 

construíram patrimônio, abandonando a pretensão de voltar aos seus estados 

nativos. 

Se de um lado a mecanização do corte da cana extinguiu postos de 

trabalho no corte manual, por outro, propiciou a criação de novas funções:  

 

[...] hoje ele [ex-cortador de cana] é um tratorista, um operador de 
colhedeira, um motorista. Porque tem vários: tem ―a‖, ―b‖, ―c‖, ―d‖ e ―e‖. Pra 
ter uma ideia, hoje nós temos o trabalhador com facão que ganhava salário 
pouquinho de 10% a mais que um salário mínimo, hoje o salário médio dele 
é 3 mil reais, mais toda uma garantia, tem seguro, plano de saúde da 
Unimed, São Francisco, tem plano odontológico [...] (ANTÔNIO, 67 anos, 
dirigente sindical). 

 

A fala acima revela que, sob o enfoque do sindicalista, a mecanização 

do corte da cana resolveu todas as mazelas que existiam no canavial. Mais que isso, 

segundo o Diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a mecanização sequer 

teria gerado o desemprego dos antigos cortadores. Sua visão, porém, segundo se 

apurou com a pesquisa, parece não ser totalmente verdadeira. Conforme analisado 

no Capítulo 4, a exemplo do que ocorria com o cortador de cana, o trabalhador na 

colheita mecanizada também sofre problemas de saúde em razão das condições de 

trabalho. Em relação à reinserção dos ex-cortadores de cana, conforme será 

analisado mais à frente, os problemas parecem também não ter sido totalmente 

resolvidos, pois não consta que todos tenham sido agraciados com um emprego na 

colheita mecanizada ou na indústria. Entretanto, são inegáveis os fatos de que 

novos empregos foram criados no processo mecanizado, e que houve, nele, a 

reinserção de alguns ex-cortadores de cana. Nesse sentido, a Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo informa: 
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O balanço da safra 2011/2012 aponta 14% de aumento dos postos de 
trabalho na colheita da cana, com ganhos na qualidade das condições de 
trabalho e incremento na renda dos trabalhadores. Estima-se que dos 
103.893 em 2006/07 hoje sejam 118.700. 
[...] 
O número de trabalhadores mais capacitados deu um salto de quase quatro 
vezes. Em 2006/2007, quando o Protocolo foi firmado, eram 15.060 
trabalhadores qualificados. Hoje, são 56.829.  

 

De acordo com a Secretaria, muitos dos novos postos de trabalho 

foram ocupados por cortadores de cana que hoje são operadores de colhedoras e 

de transbordo, tratoristas, mecânicos e motoristas. Em entrevistas realizadas com 

outros atores envolvidos no setor, constatamos que o fenômeno descrito pela 

Secretaria e pelo dirigente sindical entrevistado pode, de fato, ter ocorrido no 

município: 

 

[...] eles [a usina] sempre vão na roça perguntar se tem gente interessado, 
se alguém tem carta, sempre eles estão oferecendo, pondo cartaz no 
ônibus. Pra mudar de letra, a usina financia a carta, se o trabalhador quiser 
subir de cargo, ele tem esse privilégio [...] (SEBASTIÃO, 47 anos, 
agenciador). 

 
 
[...] tá tudo dentro das usinas, as usinas trocaram o pessoal que cortava 
cana, eles aumentaram as áreas, arrendou mais terra e esse pessoal eles 
levou pra dentro da usina e foi ensinando eles a fazer outro tipo de serviço, 
é o que falei: motorista, operador de máquina, limpeza, gente que leva 
quentinha, eles fornecem o almoço, hoje tá melhor [...] a […] é uma das 
usinas que dão mais chances da pessoa aprender, eles dão chance 
mesmo, eles preferem ensinar do que contratar um que já sabe (JOSÉ 
MAURO, 42 anos, agenciador). 

 
A pesquisa revelou que alguns dos ex-cortadores podem também ter 

sido inseridos no processo industrial do setor sucroenergético.  

 

[...] ia mandar eu ir embora, que não tinha mais mão de obra pra geral, aí 
eles me afetou [transferiram] pra mecanizada até eu conseguir mudar minha 
carta de motorista pra ―D‖ pra poder pegar caminhão, aí fiquei lá essa 
época, consegui mudar a letra [...] a minha era ―AB‖ [habilitação], eu mudei 
para D, aí me deram a oportunidade lá, eu andei treinando [...] foi muitos 
que tão saindo da roça, correndo atrás da habilitação, nessa parte aí a [...] é 
boa demais, dá oportunidade pras pessoas, ensina as pessoas a trabalhar, 
é muito boa, a oportunidade ela dá, sobre esse caso eu não tenho nada pra 
reclamar [...] foi depois que eu passei a ser motorista, porque antes eu era 
pintor e não conseguia, morava de aluguel, no corte de cana também nunca 
consegui nada, eu consegui isso aí foi de 2009 pra cá, consegui minha 
casa, minha casa é arrumadinha, não devo nada pra ninguém, graças a 
Deus, tem meu carro bão [...] (ANTÔNIO, 44 anos, motorista - ex cortador 
de cana). 
[...] eu trabalhava como mototáxi na cidade, antes disso trabalhava com 
vendas externas em mercearias, mercado, sorveteria [...] aí surgiu o 
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interesse em trabalhar numa empresa de alto porte, né, como a usina, aí 
encaminhei uma ficha pra vê se encaixava nos padrões, aí preparei a carta 
[habilitação], porque eu não tinha carta equivalente [...] aí quando eu 
encaminhei a ficha, foi feito o teste, o teste de aptidão física, lá, o teórico, 
né, e foi aprovado lá [...] essa usina em particular ela dá oportunidade pra 
pessoas que não tem experiência devido à escola que eles têm de 
formação de profissional [...] na seleção que eu fui deveria ter umas 20 ou 
30 pessoas, porque é montada a turma pra escola, tinha 40 e poucas 
pessoas na turma [...] todas essas pessoas se formaram motorista e ali a 
cada semana em torno de 40, prepara no caso, né, prepara 40 pessoas na 
função de motorista [o salário] chega em torno de R$ 1.800,00, R$ 
1.900,00, mas com algum desconto de imposto, a gente acaba trazendo pro 
lar em torno de R$ 1.700,00, R$ 1.750,00 [...] (SAMUEL, 40 anos, 
motorista). 

 

Os relatos acima vão ao encontro do revelado por outros agentes 

entrevistados e apontam outro dado de extrema relevância: algumas agroindústrias 

têm oferecido cursos e treinamentos para qualificação de mão de obra. Sem entrar 

no mérito dessa questão, a saber, se essa iniciativa é reflexo da necessidade de se 

atender à própria demanda, de responsabilidade social ou de filantropia, ou ainda da 

junção de todos esses fatores, o fato é que esses cursos estão propiciando 

oportunidades de trabalho e mudando a realidade de ex-cortadores, como Antônio, e 

também de pessoas oriundas de outros setores da economia, como é o caso do 

Samuel. 

A fim de monitorar a situação da empregabilidade, o Ministério do 

Trabalho e Emprego exige que as empresas enviem à pasta dois tipos de relatórios: 

o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), que deve ser 

elaborado mensalmente, informando as admissões e demissões ocorridas no 

período; a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), que informa os dados da 

ocupação em 31 de dezembro de cada ano. Conforme citado anteriormente, as 

principais geradoras de emprego para trabalhadores de Ituverava no setor 

sucroalcooleiro são agroindústrias instaladas nos municípios de Guaíra, Igarapava e 

Buritizal. A análise dos dados do CAGED e da RAIS desses municípios corrobora as 

informações coletadas por meio de entrevistas com os atores envolvidos no 

processo. 
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Tabela 4 – Evolução de empregos 

Município Motorista de Caminhão Tratorista Trab. Volante +  

Trab. Cana 

 Total em 

31/12/2011 

Saldo 

jan/2007 a 

dez/ 2012 

Total em 

31/11/2011 

Saldo 

jan/2007 a 

dez/2012 

Total em 

31/12/2011 

Saldo 

jan/2007 a 

dez/2012 

GUAÍRA 1063 365 844 9 95 -151 

BURITIZAL 186 143 243 115 243 -11 

IGARAPAVA 297 157 - 221 704 -201 

Tabela elaborada pelo autor. Fonte: RAIS/CAGED/MTE (2012) 

 

O saldo, fornecido pelo CAGED, refere-se à diferença entre admissões 

e demissões ocorridas no período entre janeiro de 2007 e dezembro de 2012. A 

coluna que precede a informação do saldo, com dados apontados pela RAIS, 

apresenta o total de empregos formais (com carteira assinada) existentes no mês de 

dezembro de 2011. 

A Tabela 3 revela que, de janeiro de 2007 a dezembro de 2012, houve 

aumento nos postos de trabalho que exigem qualificação, como os de motorista e 

tratorista, conforme indicam os saldos positivos. Em contrapartida, os empregos para 

mão de obra sem qualificação, como os trabalhadores na cultura da cana e os 

volantes na agricultura, foram eliminados, considerando os saldos negativos 

apresentados.  

As informações em nível municipal disponibilizadas para consulta pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego não permitem distinguir se todos os motoristas e 

tratoristas estão alocados no setor sucroalcooleiro. Para isso, seria necessário 

desagregá-las. O mesmo ocorre em relação aos dados da RAIS que, em nível 

municipal, são também bastante reduzidos. Entretanto, as informações parecem 

refletir o mesmo fenômeno relatado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo e captado pela pesquisa de campo. 

Além das agroindústrias sucroalcooleiras, outras entidades, como o 

Sindicato Rural de Ituverava (patronal) e a UNICA, têm igualmente se dedicado à 

requalificação profissional de trabalhadores e ex-trabalhadores rurais. 

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), 

o Sindicato Rural de Ituverava, desde 1995, oferece várias opções de cursos em 

diversas áreas, conforme se verifica na tabela abaixo. 
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Tabela 5 – Cursos de qualificação oferecidos pelo Sindicato Rural de Ituverava no ano de 2012 

CURSOS PARTICIPANTES 

Programa de apicultura 15 

Aplicação de agrotóxicos com pulverizador de barras 30 

Aplicação de agrotóxicos com pulverizador de barras 30 

Artefatos artesanais para datas comemorativas 18 

Artefatos em folhas esqueletizadas 18 

Artesanato em fibras vegetais 40 

Café – nutrição 20 

Culinária regional 20 

Eletricista 64 

Fruticultura 52 

Inspeção, manutenção e operação do pulverizador de barras 15 

Programa Jovem Aprendiz Rural 70 

Operação de tratores agrícolas e técnicas de conservação de solo 15 

Operação e manutenção de tratores agrícolas 60 

Programa de pedreiro 16 

Processamento artesanal de carne suína 40 

Processamento artesanal de frutas 20 

Processamento artesanal de leite 40 

Processamento artesanal do tomate 20 

Programa Tomate Orgânico 15 

TOTAL DE PARTICIPANTES 618 

Fonte: Sindicato Rural de Ituverava 

 

A Coordenadora dos cursos esclarece que não há contato ou 

negociações com agroindústrias sucroalcooleiras no sentido de oferecer cursos em 

áreas que atendam a demanda do setor. Embora não haja estudos sobre os 

resultados, ela afirma que os cursos estão sendo bem aceitos e que muitos dos 

participantes, trabalhadores rurais, em sua maioria, têm conseguido se inserir no 

mercado de trabalho. 

Em parceria com a FERAESP, a UNICA criou, em 2009, o Projeto 

Renovação, com o objetivo de requalificar cerca de 3.500 trabalhadores por ano, 

empregados e ex-empregados do corte de cana. O Projeto é desenvolvido em dois 
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módulos, sendo que o Módulo I, gerido pela UNICA, é voltado à requalificação de 

trabalhadores para o próprio segmento sucroenergético, e o Módulo II, gerido pela 

FERAESP em parceria com seus associados, visa à requalificação de trabalhadores 

para outros setores da economia. 

A Tabela 6 representa os resultados obtidos pelos dois módulos no ano 

de 2010: 

 

Tabela 6 - Resultados do Projeto Renovação 

MÓDULO I (CURSOS PARA O SETOR) 

CURSOS FORMADOS 

Operador de colhedora 103 

Mecânico (colhedora, trator) 514 

Eletricista (colhedora, trator, 

caminhão) 
714 

Soldador 281 

Motorista de Caminhão 100 

TOTAL MÓDULO I 1.712 
 

MÓDULO II (CURSOS PARA OUTROS SETORES) 

CURSOS FORMADOS 

Serviços rurais (ex.: horticultura) 229 

Serviços agrícolas (ex.: tratorista) 85 

Serviços industriais (ex.: soldador) 343 

Serviços urbanos (ex.: padeiro) 382 

TOTAL MÓDULO II 1.039 
 

TOTAL DE FORMADOS (Módulos I e II) 2.751 

Fonte: UNICA. 

 

Segundo a UNICA, os cursos/módulos foram desenvolvidos nas seis 

regiões envolvidas no Projeto: Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, 

Bauru, Piracicaba e Presidente Prudente. Em pesquisa realizada em uma usina da 

microrregião de Ituverava, foram obtidos dados referentes aos trabalhadores 

daquela empresa que participaram do Projeto Renovação, a partir dos quais foi 
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elaborada a Tabela 7, em que se demonstra o curso feito por cada trabalhador e sua 

atual colocação profissional: 

 

Tabela 7 - Resultados do Projeto Renovação em uma usina da Região de Ituverava 

Curso Requalificação Cargo Atual 

Soldador 
Mecânico de manutenção 

agrícola I 

Soldador 
Mecânico de manutenção 

agrícola I 

Eletricista de trator Eletricista de autos I 

Eletricista de trator Eletricista de autos I 

Eletricista de trator 
Auxiliar de manutenção 

agrícola 

Eletricista de trator Eletricista de autos I 

Eletricista de caminhão Eletricista de autos I 

Mecânico máquina agrícola DEMITIDO 

Mecânico máquina Agrícola 
Mecânico de manutenção 

agrícola I 
(manutenção colhedora) 

Mecânico máquina agrícola 
Auxiliar de manutenção 

agrícola 

Mecânico máquina agrícola 
Mecânico de manutenção 

agrícola I 
(manutenção colhedora ) 

Mecânico máquina agrícola 
Auxiliar de manutenção 

agrícola 

Mecânico máquina agrícola 
Mecânico de manutenção 

agrícola I 
(manutenção colhedora ) 

Mecânico máquina agrícola 
Auxiliar de manutenção 

agrícola 

Mecânico máquina agrícola 
Auxiliar de manutenção 

agrícola 

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS EM 
CAPACITAÇÃO 

15 

TOTAL DE MOVIMENTAÇÕES (CARGOS E 
FUNÇÕES) 

14 

TOTAL DE DEMITIDOS 01 

Fonte: Usina localizada na Região de Ituverava 

 

Ainda de acordo com informações da UNICA, entre 2009 (ano de 

lançamento) e 2012, foram capacitadas 5.700 pessoas, em 30 cursos distintos, 

tendo como resultado a recolocação de 78% dos trabalhadores treinados, no setor. 



116 

No município de Ituverava, os poucos trabalhadores sem qualificação que ainda 

permanecem fazendo serviços diversos nos canaviais não conseguem mais auferir 

os mesmos salários de outrora, quando a oferta de trabalho no corte era abundante. 

Hoje, eles dificilmente trabalham por empreita (produção), e recebem em torno de 

R$ 800,00 a R$ 900,00 mensais, ou seja, apenas o piso da categoria. Apesar dos 

baixos salários, esses trabalhadores parecem estar em melhores condições do que 

aqueles que não conseguiram se reinserir em outras atividades do setor 

sucroalcooleiro.  

 

[...] essa [turma de trabalhadores rurais] não é da Colorado [usina] não, de 
vez em quando faz um servicinho, trabalha uns 10 dias num lugar uns 15 no 
outro [...] capinando cana, soja [...] é pra uns agricultor mais fraco, é uns 10 
dias, 1 mês [...] esse pessoal não tem [carteira assinada] (JOSÉ MAURO, 
42 anos, agenciador). 

 

[...] não é só em São Benedito não, é em todo canto, tem gente querendo 
voltar pro Maranhão e não tem condições de voltar porque não tem dinheiro 
nem pra comer, quem dirá da passagem. Tem muitos que não foram 
embora por causa disso aí, que não tem dinheiro pra voltar pra casa. 
Quando aparece um servicinho aí rápido, é só pra comer mesmo, ganha 
cedo e come de tarde, trabalha um mês e fica o outro parado. Como juntar 
dinheiro pra ir embora? Muitos vão embora de noite [para não pagar 
dívidas]. Muitos ficam aí forçados, sabe, porque na época do corte de cana 
eles tinham crédito, compravam, pagavam direitinho. Hoje não tem mais, o 
crédito deles acabou. O que eles tá devendo não consegue pagar, aí o que 
eles fazem? Sai escondido e vai pra outra cidade, outro lugar, porque não 
tem dinheiro pra pagar [...] (ANTÔNIO, 44 anos, motorista). 
 
[...] laranja, tem um cara lá de Ituverava que pega um pouco de pessoal 
daqui [São Benedito] e lá de Ituverava [...] aqui é o segundo ano que tá 
surgindo laranja [...] pra região de Minas, até uns 20 dias atrás, tava levando 
pra cebola, mais é pouco, coisa de 20, 40 dias só, é uma coisa temporária, 
passageira [...] (RENATO, 43 anos, agenciador). 

 

A pesquisa revelou que pode estar ocorrendo o fenômeno da 

precarização nas relações de trabalho dos ex-cortadores de cana, os quais estão 

buscando o sustento em outras culturas, cuja sazonalidade é ainda maior que a da 

cana. Se na cana o trabalhador ficava sem trabalho por três ou quatro meses na 

entressafra, a situação encontrada em outros cultivos é ainda pior. Soma-se a isso a 

informalidade dos contratos de trabalho (sem carteira assinada) e, em alguns casos, 

o retrocesso em relação à qualidade do meio de transporte que os conduz ao 

campo. Para citar um exemplo, no dia 16 de agosto de 2012, ocorreu um acidente 

envolvendo um caminhão que transportava 14 trabalhadores rurais de Ituverava 

para a colheita do café no município de Pedregulho/SP. Na ocasião, dez 
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trabalhadores ficaram feridos e uma trabalhadora morreu. Se os movimentos 

grevistas e as lutas pela melhoria das condições de trabalho nos canaviais 

redundaram na substituição do ―caminhão pau-de-arara‖ pelo ônibus, hoje, no 

município de Ituverava, essa conquista parece esquecida. 

Apesar dos vários projetos de qualificação e treinamento, nem todos os 

ex-cortadores de cana parecem ter sido (ou serão) contemplados com um trabalho 

no processo mecanizado ou na indústria sucroalcooleira. A pesquisa de campo 

revelou que o grande problema para a reinserção dos cortadores de cana no 

processo mecanizado tem sido a falta de instrução:  

 

[...] estudei até a 5ª série, mais eu não aprendi quase nada, nessa época eu 
trabalhava, mais ajudava meu pai do que ia pra escola, é que nessa época 
ele tava muito aperreado [...] os serviço lá que tem carteira registrada é só 
professor, concursado [...] pra nós que não tem nenhum estudo, que tem 
que arrumar um serviço, isso aí é bom e é ruim [corte da cana], a gente que 
não tem muita leitura, não consegue um serviço melhor, se eu conseguisse 
um emprego e tivesse leitura, eu ia a qualquer hora [...] (ACÁCIO, 26 anos, 
cortador de cana). 
 
 
[...] só fiz o primeiro ano e saí, era difícil, minha mãe abandonou nóis, né!? 
Nóis fomos criados na mão dos outros [...] só sei escrever meu nome [...] eu 
nunca trabalhei na cidade não, mas se fosse pra mim sair da roça, ganhar 
mais do que eu ganho indo pra Colorado [Usina] lá [..] se não fosse esse 
serviço, eu tava enrolada, porque só tem a Colorado aqui, né!? Ganha muito 
pouco, ganha R$ 300,00, não sai nem R$ 400,00 reais por quinzena [...] 
(ESMERALDA, 42 anos, trabalhadora rural). 
 
 
[...] estudei até a 3ª série, só sei escrever meu nome [...] era porque meu pai 
morreu, eu tinha 10 anos, aí fui criado só pela minha mãe e ela não tinha 
muita coisa assim, aí tive que trabalhar, aí estudava num colégio que ficava 
uns 4 ou 5 km a pé, que eu ia e voltava de pé, aí nisso eu comecei a 
trabalhar na roça e não dava pra estudar e trabalhar, a gente era pobre, não 
tinha nada [...] tenho vontade fazer outra coisa, a vontade é grande, o 
negócio é a leitura, que eu não tenho [...] se tivesse uma escola à noite eu 
estudava, tava estudando [...] minha vontade é de tirar uma carta [...] porque 
agora nas usinas se você tem a carta é mais fácil de arrumar emprego [...] 
nós assinamos um papel falando que ia fazer alguns cursos, mas nunca 
chamaram [...] eles perguntaram se a gente tinha leitura, até que série a 
gente estudou, se a gente tinha vontade de tirar uma carta de motorista [...] 
aí, depois disso, não perguntaram mais nada (LUIZ, 41 anos, cortador de 
cana). 

 

Os relatos evidenciam os sonhos e anseios que os entrevistados têm 

em exercer outras atividades, inclusive dentro do próprio setor. Revelam, também, 

frustrações e desencantos: a vontade de crescer, de progredir, encontra óbice na 

baixa escolaridade, o que acaba provocando baixa autoestima nos trabalhadores, 
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expondo uma total ausência de perspectiva de futuro para essas pessoas. Essa 

percepção foi retratada no diário de campo, de onde extraio o seguinte excerto: 

 

Da mesma forma que o Acácio, o Luiz também descreve uma vida muito 
difícil no Piauí, onde, segundo eles, não há oportunidades de trabalho, 
principalmente para quem não tem estudo. Nesse ponto, comum a todos os 
entrevistados, pude notar certa baixa autoestima em razão da falta de 
instrução. Todos eles disseram que mal sabem escrever o próprio nome. A 
falta de instrução parece lhes causar complexo de inferioridade em relação 
às outras pessoas com grau de instrução mais elevado. 

 

A baixa autoestima e a falta de visão de futuro são reforçadas pela 

exclusão que o próprio sistema produz, pois as melhores oportunidades de trabalho 

só são oferecidas aos que possuem maior grau de instrução, conforme revela Luiz. 

Essa percepção também foi registrada em diário de campo, do qual cito o seguinte 

excerto: 

 

Quando perguntado se gostaria de exercer outra profissão, com os olhos 
brilhando, o Luiz revelou que gostaria muito de ser motorista porque ―a 
Colorado ta precisando‖. Entretanto, o brilho em seu olhar cedeu espaço à 
dura realidade de que seu grau de instrução não era compatível. Ele relata 
que a Usina chegou a aplicar um questionário sobre alguns cursos que 
seriam oferecidos, mas que ―os cursos só foram oferecidos a quem tinha 
estudo‖. Novamente pude sentir certa tristeza em seu olhar, falta de 
esperança, de um futuro melhor. Percebi no Luiz uma vontade imensa de 
mudar de profissão e fazer outra coisa na vida, principalmente tirar 
habilitação e ser motorista. Espero que consiga. 

 

O tipo de mão de obra (desqualificada) exercida pelos entrevistados é 

justamente aquela que está sendo descartada pelo avanço da mecanização do corte 

da cana, deixando-os ―à própria sorte‖, como se o setor sucroenergético e o poder 

público não tivessem nenhuma responsabilidade. Trata-se de pessoas que, apesar 

de algum grau de escolaridade, mal sabem escrever o próprio nome, e não 

conseguirão reinserção na colheita mecanizada ou na indústria, postos de trabalho 

que sabidamente exigem certa escolaridade, sem falar da exigência de carteira de 

habilitação (e das dificuldades em obtê-la) para as vagas de tratorista e motorista.  

Segundo o Censo IBGE (2000), a média de anos de estudo das 

pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes no Estado de São 

Paulo era de 5,8 anos no ano de 1991 e de 6,7 anos no ano 2000. No Estado do 

Piauí e do Maranhão, essa média era de apenas 2,6 anos no ao de 1991 (menos da 

metade do Estado de São Paulo). Já no ano 2000 a média foi de 3,6 anos para o 
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Estado do Maranhão e de 3,5 anos no Estado do Piauí. Se considerarmos que mais 

da metade dos migrantes existentes no município de Ituverava são oriundos dos 

Estados do Piauí e Maranhão, sendo que 74% desses migrantes são dos Estados 

do nordeste, conforme alhures citado, os dados do Censo permitem presumir que o 

grau de instrução apresentado pelos entrevistados pode representar a grande 

maioria dos migrantes residentes no município de Ituverava. 

O Censo IBGE (2010) apurou que 6.241 pessoas com 25 anos ou mais 

de idade, residentes em domicílios particulares no município de Ituverava e pelos 

quais são responsáveis, declararam-se sem instrução ou com ensino fundamental 

incompleto. A situação pode, inclusive, ser mais grave, haja vista que o Censo 

aponta apenas os responsáveis pelo domicílio. Dessa forma, se, além do 

responsável pelo domicílio, haver outros analfabetos na mesma residência, esses 

não serão contabilizados pelo Censo.  

Antes de qualificar ou treinar, portanto, seria necessário alfabetizar 

estes ―excluídos‖.  

A pesquisa de campo revelou estar instalado, em Ituverava, o 

programa de alfabetização conhecido como EJA – Educação de Jovens e Adultos –, 

que proporciona ensino gratuito àqueles que não tiveram oportunidade de estudar 

na idade adequada. Segundo a Coordenadora do EJA, o programa teve início em 

2000, na Escola Fabiano Alves de Freitas, foi transferido depois para a Escola 

Professora Rosa de Lima e, a partir de 2005, está funcionando na Escola Humberto 

França. O EJA oferece aulas da 1ª à 9ª série do ensino fundamental, e cada série 

tem a duração de um semestre. Conforme afirmado pela Coordenadora, muitos 

alunos são trabalhadores rurais e frequentam esse curso visando progredir no 

trabalho: 

 

[...] então eles vão à procura da escola, o serviço deles cobra a 
escolaridade, a usina ou o que seja [...] ai eles procuram a escola porque 
precisam de ter a 8ª série. Muitos vão porque não sabem ler e nem escrever 
e querem tirar carta de motorista [...] muitos não sabem escrever e na hora 
do exame tomam bomba [são reprovados]. Já tivemos muitos casos assim 
[...] [a perspectiva de] vários deles era ser promovido, sair dessa vida que 
eles tem e ir pra uma vida melhor, muitos trabalham na usina, e o que 
acontece? Se você tem um grau de estudo na usina, você sobe de vida [...] 

 

A Coordenadora lamenta, entretanto, que o grande problema 

enfrentado pelo EJA é a evasão escolar: 
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[...] uns trabalham na laranja, outros na cana, então eles não aguentam, vai 
dando o horário, o cansaço é muito grande. Os de 1ª a 4ª eu deixava ir 
embora às 10h00 e os de 5ª a 8ª saíam às 10h30. Mas o cansaço deles vai 
indo, e eles não conseguem produzir, tem uns que chegam até a dormir, 
então é mesmo muito pesado [...] senti um aperto muito grande porque eles 
abandonaram a escola. Muitos, muitos alunos bons abandonaram por 

cansaço, eles não estão aguentando, o horário lá é puxado [...] 
 

Além da constante divulgação do EJA nas rádios locais, para a 

captação de novos alunos, a Coordenadora esclarece que é feito também um 

trabalho visando ao retorno daqueles que abandonaram o curso, com justificativas 

como a que segue: [...] ter eu tenho [vontade de voltar a estudar], mas não tenho 

tempo, né!? Eu trabalho. O horário que a gente sai é muito tarde [...] (ACÁCIO, 26 

anos, cortador de cana). O motivo da evasão do EJA é o mesmo relatado pelo 

migrante Acácio, que credita a impossibilidade de voltar a estudar à dificuldade de 

conciliação entre o árdua jornada de trabalho no campo e o horário escolar noturno. 

Se os olhos de Luiz brilhavam quando falava da vontade de estudar e mudar de 

vida, a sóbria percepção que Acácio tem da dura realidade o impede até mesmo de 

sonhar. 

Outro ponto abordado pela Coordenadora é a intenção do novo prefeito 

de criar incentivos, como, por exemplo, um auxílio em dinheiro (R$ 100,00) para 

quem frequentar o EJA. Apesar dos esforços relatados, os números não são tão 

expressivos, pois, de acordo com o Censo IBGE (2010), apenas 79 pessoas 

estavam matriculadas no ensino público de alfabetização de jovens e adultos. 

A criação de incentivos financeiros aos alunos do EJA é mais uma 

ferramenta que pode fomentar a inclusão e a permanência de alunos no programa. 

Entretanto, apesar de bem-vinda como, aliás, são todas as ações que visem à 

solução do analfabetismo e da exclusão social, essa medida parece ser insuficiente 

ou inócua. Conforme alhures citado, Ituverava pode ter mais de 6.000 analfabetos 

ou analfabetos funcionais, dos quais muitos podem ter sido ou serão ―excluídos‖ do 

processo produtivo sucroalcooleiro. Em que pesem os esforços municipais, o direito 

desses ―excluídos‖ de se desenvolverem passa pela obrigação moral do setor 

sucroalcooleiro – porque explorou essa reserva de mão de obra que agora é 

―descartada‖ – e pelo Estado – que além da obrigação moral por fomentar a 

exploração e ―despejar‖ bilhões de reais de dinheiro público no setor, tem também 

obrigação constitucional - tendo em vista que as ações voltadas à educação e à 
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reinserção dos ―descartados pela cana‖ não constitui favor ou obra de caridade, mas 

um dever do poder público e um direito do trabalhador. 

 

 

5.2.1 Direito ao desenvolvimento 

 

Não se olvida que o setor sucroalcooleiro teve (e tem) participação 

expressiva na economia brasileira. O açúcar sempre constituiu importante fonte de 

divisas e historicamente tem ocupado a pauta de nossas exportações. Com a crise 

do petróleo e a criação do PROÁLCOOL, o etanol representou importante alternativa 

para suprir a demanda de combustível no país e, com o lançamento do veículo flex 

fuel, em 2003, consolidou-se como fonte renovável de energia. 

Contudo, a grande produção de cana-de-açúcar, bem assim, a 

produção e exportação de açúcar e etanol não implicam necessariamente 

desenvolvimento, o qual, é sabido, pode não ser consequência lógica de 

crescimento econômico, ou seja, um país pode crescer economicamente sem que 

com isso tenha se desenvolvido. Ainda hoje, muito se confunde um com outro, pois, 

até a criação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), apenas o aspecto econômico era utilizado na aferição do 

desenvolvimento, de forma que ambos eram tidos como sinônimos. 

 

Desde que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) lançou o ―Índice de Desenvolvimento Humano‖ (IDH) para evitar o 
uso exclusivo da opulência econômica como critério de aferição, ficou muito 
esquisito continuar a insistir na simples identificação do desenvolvimento 
com o crescimento. A publicação do primeiro ―Relatório do Desenvolvimento 
Humano‖, em 1990, teve o claro objetivo de encerrar uma ambiguidade que 
se arrastava desde o final da 2ª Guerra Mundial, quando a promoção do 
desenvolvimento passou a ser, ao lado da busca pela paz, a própria razão 
de ser da Organização das Nações Unidas (ONU).  
Até o início dos anos 1960, não se sentiu muito a necessidade de distinguir 
desenvolvimento de crescimento econômico, pois as poucas nações 
desenvolvidas eram as que se haviam tornado ricas pela industrialização. 
De outro lado, os países que haviam permanecido subdesenvolvidos eram 
os pobres, nos quais o processo de industrialização era incipiente ou nem 
havia começado. (VEIGA, 2006, p. 18-19). 

 

Veiga (2006) revela que as primeiras evidências de que crescimento 

econômico não representava desenvolvimento surgiram na década de 1950, em 

alguns países semi-industrializados, incluindo o Brasil, pois o intenso crescimento 
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econômico por eles experimentado não se traduziu em acesso das populações 

pobres a bens materiais e culturais, como havia ocorrido nos países até então 

considerados desenvolvidos. 

Assim, desde que o IDH passou a ser utilizado, rompeu-se a ideia de 

que crescimento econômico era sinônimo de desenvolvimento. Entretanto, não 

apenas os aspectos econômico e humano (IDH) devem alicerçar o aferimento do 

nível de desenvolvimento, pois, com efeito, uma nação pode crescer 

economicamente e também atingir índices elevados de desenvolvimento humano 

sem, contudo, se desenvolver. Surge então o conceito de desenvolvimento 

sustentável, segundo o qual uma geração não pode se desenvolver, 

comprometendo o desenvolvimento de seus descendentes. Dessa forma, a questão 

ambiental, expressa na preocupação com a preservação do meio ambiente e a 

proteção dos recursos naturais para que as futuras gerações possam também se 

desenvolver, passam a integrar o conceito de desenvolvimento.  

Furtado (2000, p. 41) contribui para o debate, ampliando a ideia de 

desenvolvimento para além de fatores econômicos, quando afirma: 

 

A ideia corrente de desenvolvimento refere-se a um processo de 
transformação – no sentido morfogênico de adoção de formas que não são 
um simples desdobramento das preexistentes – que engloba o conjunto de 
uma sociedade. Essa transformação está ligada à introdução de métodos 
produtivos mais eficazes e se manifesta na forma de aumento do fluxo de 
bens e serviços finais à disposição da coletividade. Assim, a ideia de 
desenvolvimento articula-se, numa direção, com o conceito de eficiência, e 
noutra, com o de riqueza. As formas mais racionais de comportamento 
corresponde uma satisfação mais plena das necessidades humanas. 

 

Para Sen (2010, p. 18), ―o que as pessoas conseguem realizar é 

influenciado por oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e 

por condições habilitadoras, como boa saúde, educação básica e incentivo e 

aperfeiçoamento de iniciativas‖. Considera necessário, portanto, eliminar as 

privações de liberdade, como a pobreza, a falta de serviços públicos de boa 

qualidade, a repressão e o autoritarismo dos Estados, bem como a ausência de 

oportunidades econômicas. O desenvolvimento, para o autor, só é possível quando 

há expansão das liberdades reais - políticas, econômicas e sociais - e das liberdades 

instrumentais - educação e assistência médica de boa qualidade, facilidades 

econômicas, garantias de segurança e transparência etc. 
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A Segunda Guerra Mundial revelou ao mundo que o paradigma 

internacional até então existente não foi capaz de impedir as atrocidades cometidas 

contra seres humanos, haja vista a inexistência de mecanismos internacionais de 

proteção aos direitos humanos. Assim, o pós-guerra foi marcado pela busca e 

formulação de um novo modelo de direito internacional que fosse capaz de garanti-

los. 

 

Essa concepção é fruto da internacionalização dos direitos humanos, que 
constitui um movimento extremamente recente na história, surgindo, a partir 
do Pós-Guerra, como resposta às atrocidades e aos horrores cometidos 
durante o nazismo. Apresentando o Estado como o grande violador de 
direitos humanos, a Era Hitler foi marcada pela lógica da destruição e da 
descartabilidade da pessoa humana, que resultou no envio de 18 milhões 
de pessoas a campos de concentração, com a morte de 11 milhões, sendo 
6 milhões de judeus, além de comunistas, homossexuais e ciganos. O 
legado do nazismo foi condicionar a titularidade de direitos, ou seja, a 
condição de sujeito de direito, ao pertencimento à determinada raça – a 
raça pura ariana.  
[...] 

É nesse cenário que se vislumbra o esforço de reconstrução dos direitos 
humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a ordem 
internacional contemporânea. Com efeito, no momento em que os seres 
humanos se tornam supérfluos e descartáveis, no momento em que vige a 
lógica da destruição em que a crueldade abolido o valor da pessoa humana, 
torna-se necessária a lógica do razoável. A barbárie do totalitarismo 
significou a ruptura com os direitos humanos, o Pós-Guerra deveria 
significar a sua reconstrução. Nas palavras de Thomas Buergenthal: ―O 
moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos é um fenômeno do 
pós-guerra. Seu desenvolvimento pode ser atribuído às monstruosas 
violações de direitos humanos da era Hitler e à crença de que parte destas 
violações poderiam ser prevenidas se um efetivo sistema de proteção 
internacional de direitos humanos existisse‖. (PIOVESAN, 2006, p. 8-9). 

 

Nesse cenário de pós-guerra, surge a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que estabelece em seu artigo XXII: ―toda pessoa, como membro 

da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço e recursos 

de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua 

dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade‖. Embora não haja 

consenso entre os autores, alguns defendem que nesse documento está o princípio 

do que mais tarde seria consagrado como direito ao desenvolvimento.  

A expressão ―direito ao desenvolvimento‖, segundo Perrone-Moisés 

(1998, p. 50), ―foi utilizada pela primeira vez por Keba M‘Baye em conferência 

inaugural no Instituto de Direitos Humanos de Strasbourg, em 1971‖. Entretanto, foi 

a partir da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, adotada pela Resolução 
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nº 41/128 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 4 de dezembro de 1986, que 

o direito ao desenvolvimento foi reconhecido como um direito humano, conforme 

esclarece Sengupta (2002, p. 64): 

 

A Declaração do Direito ao Desenvolvimento, que colocou inequivocamente 
ser o direito ao desenvolvimento um direito humano, foi adotada pelas 
Nações Unidas em 1986 por uma maioria esmagadora, com os Estados 
Unidos colocando o único voto contrário. Essa declaração chegou quase 38 
anos após a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 
acordo com a qual os direitos humanos constituem-se de direitos civis e 
políticos (artigos 1 a 21) e econômicos, sociais e culturais (artigos 22 a 28). 
Na verdade, a declaração universal refletiu o consenso imediatamente pós-
guerra sobre direitos humanos, baseado no que o presidente Roosevelt 
descreveu como as quatro liberdades — incluindo estar livre da carência — 
que ele queria que fossem incorporadas em uma Declaração Internacional 
de Direitos. Não havia ambiguidade, naquela época, sobre os direitos 
políticos e econômicos serem componentes inter-relacionados e inter-
dependentes dos direitos humanos e nenhum desacordo com relação à 
―verdadeira liberdade individual não poder existir sem segurança econômica 
e independência‖. 

 

A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento foi adotada por 146 

países e, além do voto contrário dos Estados Unidos, oito países se abstiveram de 

votar, todos eles industrializados: Alemanha Ocidental, Dinamarca, Finlândia, 

Islândia, Israel, Japão, Reino Unido e Suécia. 

Com a Declaração, surge a ideia de que o direito ao desenvolvimento é 

um direito humano inalienável e que os Estados têm o direito e o dever de formular 

políticas nacionais para garantir sua concretização. 

 

Artigo 1º 
§1. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em 
virtude do qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar 
do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, para ele contribuir 
e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais possam ser plenamente realizados. 

 

Artigo 2º  

§3. Os Estados têm o direito e o dever de formular políticas nacionais 
adequadas para o desenvolvimento, que visem ao constante aprimoramento 
do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos, com base em 
sua participação ativa, livre e significativa, e no desenvolvimento e na 
distribuição equitativa dos benefícios daí resultantes. 

 

Artigo 3º 
§1. Os Estados têm a responsabilidade primária pela criação das condições 
nacionais e internacionais favoráveis à realização do direito ao 
desenvolvimento. 
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Além de estabelecer a obrigação dos Estados em tomar medidas que 

viabilizem a efetivação do direito ao desenvolvimento e destacar o papel das 

mulheres no processo de desenvolvimento, a Declaração introduz também o 

princípio da participação popular: 

 

Artigo 8º 
§1. Os Estados devem tomar, em nível nacional, todas as medidas 
necessárias para a realização do direito ao desenvolvimento, e devem 
assegurar, inter alia, igualdade de oportunidade para todos no acesso aos 
recursos básicos, educação, serviços de saúde, alimentação, habitação, 
emprego e distribuição equitativa da renda. Medidas efetivas devem ser 
tomadas para assegurar que as mulheres tenham um papel ativo no 
processo de desenvolvimento. Reformas econômicas e sociais apropriadas 
devem ser efetuadas com vistas à erradicação de todas as injustiças 
sociais.  
 
§2. Os Estados devem encorajar a participação popular em todas as 
esferas, como um fator importante no desenvolvimento e na plena 
realização de todos os direitos humanos. 

 

Entretanto, essas disposições da Declaração têm demorado para 

serem implementadas. Para Sengupta (2002), apesar de ser o único, o voto 

contrário dos Estados Unidos atrasou por muitos anos o processo de transformar em 

realidade o direito ao desenvolvimento. O autor menciona que o direito ao 

desenvolvimento incitou questionamentos, até se poderia mesmo ser visto como um 

direito humano: 

 

Questões foram levantadas sobre os fundamentos básicos deste direito, sua 
legitimidade, justiça e coerência. O mundo ainda estava dividido entre 
aqueles que negavam que direitos econômicos, sociais e culturais 
pudessem ser vistos como direitos humanos e aqueles que consideravam 
que os direitos econômicos, sociais e culturais não apenas eram direitos 
humanos totalmente justificáveis, mas direitos humanos essenciais. 
Alegações e contra alegações continuaram a ser feitas por ambos os grupos 
em diferentes fóruns. (SENGUPTA, 2002, p. 65). 

 

A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, de 1986, foi 

reafirmada pela Declaração e Programa de Ação de Viena, adotada na II 

Conferência Mundial Sobre os Direitos do Homem, realizada naquela cidade, entre 

os dias 14 e 25 de junho de 1993: 

 

10. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o direito ao 
desenvolvimento, conforme estabelecido na Declaração sobre o Direito ao 
Desenvolvimento, enquanto direito universal e inalienável e parte integrante 
dos Direitos Humanos fundamentais.  
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Conforme estabelecido na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, 
a pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento.  
O desenvolvimento facilita o gozo de todos os Direitos Humanos, mas a 
falta de desenvolvimento não pode ser invocada para justificar a limitação 
de Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos.  
Os Estados devem cooperar entre si para assegurar o desenvolvimento e 
eliminar os obstáculos que lhe sejam colocados. A comunidade 
internacional deve promover uma cooperação internacional efetiva com vista 
à realização do direito ao desenvolvimento e à eliminação de obstáculos ao 
desenvolvimento. 
O progresso duradouro no sentido da realização do direito ao 
desenvolvimento exige a adoção de políticas de desenvolvimento eficazes a 
nível nacional, bem como o estabelecimento de relações econômicas 
equitativas e a existência de um panorama econômico favorável a nível 
internacional. 

 

Outro ponto importante abarcado pela Declaração de Viena, diz 

respeito à proteção de grupos que se tornaram vulneráveis, incluindo os 

trabalhadores migrantes: 

 

24. Deve ser dada grande importância à promoção e à proteção dos Direitos 
Humanos de pessoas pertencentes a grupos que se tenham tornado 
vulneráveis, incluindo os trabalhadores migrantes, à eliminação de todas as 
formas de discriminação contra eles, bem como ao reforço e a uma mais 
efetiva aplicação dos instrumentos existentes em matéria de Direitos 
Humanos. Os Estados têm uma obrigação de adotar e manter medidas 
adequadas a nível nacional, sobretudo nos domínios da educação, da 
saúde e da assistência social, com vista à promoção e proteção dos direitos 
das pessoas pertencentes a sectores vulneráveis das suas populações, e a 
garantir a participação das que, de entre elas, se mostrem interessadas em 
encontrar uma solução para os seus próprios problemas. 

 

O reconhecimento internacional do direito ao desenvolvimento como 

um direito humano universal e inalienável permeou a formulação da Constituição 

Federal de 1988. Assim, já no preâmbulo da Carta Magna, o desenvolvimento é 

definido com objetivo fundamental da República Federativa do Brasil:  

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

 

Em relação ao preâmbulo de uma constituição, Moraes (2008, p. 20) 

esclarece que ele: 
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[...] pode ser definido como documento de intenções do diploma, e consiste 
em uma certidão de origem e legitimidade do novo texto e uma proclamação 
de princípios, demonstrando a ruptura com o ordenamento constitucional 
anterior e o surgimento jurídico de um novo Estado. É de tradição em nosso 
Direito Constitucional e nele devem constar os antecedentes e 
enquadramento histórico da Constituição, bem como suas justificativas e 
seus grandes objetivos e finalidades. 

 

Ainda que não faça parte do texto constitucional propriamente dito, e 

não contenha, portanto, normas constitucionais, o preâmbulo não é juridicamente 

irrelevante, adverte o autor, e deve ser observado como elemento de interpretação e 

integração das normas constitucionais. Além do que dispõe o preâmbulo, a 

Constituição Brasileira deve ser interpretada de acordo com os fundamentos e 

princípios que também irão nortear toda a aplicação das normas constitucionais. 

Nesse sentido, Collaço (2004, p. 2) afirma: 

 

A Constituição Brasileira de 1988 é marcantemente principiológica, na 
medida em que dispõe sobre regras e princípios. Como tal, seus artigos 1º, 
3º e 170 assumem uma importância significativa. Consequentemente, ela 
assume também um caráter programático, na medida em que enuncia 
diretrizes, programas e fins a serem realizados tanto pelo Estado quanto 
pela sociedade brasileira. Neste sentido, não há que se falar em 
dissociação entre a esfera política e a social; ambas devem caminhar juntas 
em prol da realização dos mesmos fins. 

 

Em seu artigo 1º, a Constituição estabelece que ―A República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana‖. Para Oliveira (2009, p. 10) o 

princípio da dignidade da pessoa humana coloca o ser humano no centro da noção 

de desenvolvimento: 

 

Em que pesem as inúmeras transformações pelas quais passa o estado 
contemporâneo, com ele permanece (e no caso brasileiro por expressa 
previsão constitucional) o papel de indutor, promotor e garantidor do 
desenvolvimento nacional. E se no centro da noção de desenvolvimento 
encontra-se a pessoa humana, cumpre à organização estatal – mormente 
por meio de seu aparato administrativo – exercer ações em número, 
extensão e profundidade suficientes para bem desincumbir-se da obrigação 
constitucional de realizar um dos valores que fundamentam a República 
Federativa do Brasil: a dignidade da pessoa humana [...] (OLIVEIRA, 2009, 
p. 10). 

 

Justen Filho (1999, apud Oliveira, 2009, p.10) acrescenta que, da 

dignidade da pessoa humana, derivam todos os outros princípios e normas jurídicas: 
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A dignidade da pessoa humana é o princípio fundamental, de que todos os 
demais princípios derivam e que norteia todas as regras jurídicas. [...] O ser 
humano não pode ser tratado como objeto. É o sujeito de toda a relação 
social e nunca pode ser sacrificado em homenagem a alguma necessidade 
circunstancial ou, mesmo, a propósito da realização de fins últimos de 
outros seres humanos ou de uma coletividade indeterminada. [...] Não há 
valor que possa equiparar-se ou sobrepor-se à pessoa humana, que é 
reconhecida como integridade, abrangendo aspectos físicos como também 
seus aspectos imateriais. 

 

E para que a dignidade da pessoa humana, como fim maior, seja 

alcançada, é preciso que o Estado disponibilize meios para o desenvolvimento, 

como a saúde, a educação e a segurança. 

Além dos fundamentos estabelecidos no artigo 1º, a Constituição traz 

ainda elencados, no artigo 3º, os objetivos da República e, no artigo 170, as 

diretrizes que a ordem econômica deve seguir:  

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IIX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.  

 

Segundo Collaço (2004), esses artigos fazem com que a Constituição 

Brasileira assuma um modelo econômico de bem-estar que vincula às funções de 

poder do Estado, um caráter conformador e impositivo. Para a autora, trata-se da 

assunção de que o Brasil possui uma Constituição dirigente, na medida em que o 

conjunto de diretrizes, programas e fins enunciados num plano global normativo 
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deve ser realizado tanto pelo Estado quanto pela sociedade brasileira. Caso o 

Estado deixe, porém, de cumprir as disposições a que está afeito, suas omissões, de 

acordo com Rister (2007), podem ser ―atacadas‖ por meio de Ação Civil Pública e, 

em alguns casos específicos, através de Ação Popular. 

Sobre a atuação do Estado em relação à efetivação do direito ao 

desenvolvimento, Silva (2004, apud Oliveira, 2009, p. 17) esclarece: 

 

A Constituição Federal busca alterar a estrutura social vigente no país, que 
revela um modo social de produção. E busca fazê-lo mediante a definição 
de um conjunto de políticas públicas que determinarão novas formas 
histórico-sociais, econômicas e políticas que estão em constante 
modificação. Ao reconhecer as contradições da realidade brasileira, a 
Constituição Federal gerou um sistema capaz de rompê-las, dando as 
bases para a realização de seus princípios. Portanto, uma teoria do 
desenvolvimento, aplicada à definição de diretrizes que cumpram ou 
venham a cumprir o comando constitucional, deve se caracterizar pelo 
conjunto de iniciativas que rompam com o modelo de subdesenvolvimento 
em vigor, promovendo outra correlação de fluxo de renda, de modo a 
permitir ao Estado e à população, o estabelecimento de níveis superiores de 
qualidade de vida, mais as bases produtivas nacionais necessárias para a 
promoção do desenvolvimento de políticas de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico. Uma teoria de desenvolvimento, digna deste nome, deve 
garantir a vigência dos cinco pilares sustentáculos da democracia, a saber: 
liberdade, igualdade, solidariedade, diversidade e participação.  

 

O reflexo imediato da mecanização do corte da cana-de-açúcar é o 

―descarte‖ dos cortadores. A pesquisa revelou que grande parte dessa mão de obra 

―descartada‖ foi reinserida no processo produtivo, passando da atuação de boia-fria 

para as funções de motorista, tratorista, operador de colhedora, mecânico etc. 

Contudo, esse processo de reinserção não abarcou todos os ―excluídos‖, mormente 

os de pouca ou nenhuma escolaridade. É certo que o uso de máquinas pode 

favorecer o aumento de produtividade e ampliar a competitividade do setor, o que 

deve proporcionar condições amplamente favoráveis para o desenvolvimento da 

agroindústria sucroenergética brasileira. Entretanto, para que esse desenvolvimento 

ocorra realmente de maneira sustentável, como propalam os representantes do setor 

- inclusive, de forma massiva na mídia televisiva, conforme tem ocorrido no final de 

2012 e início de 2013 -, essa mão de obra não pode ser simplesmente excluída do 

processo de desenvolvimento. O poder público e o setor agroenergético devem criar 

condições, por meio de políticas públicas, para que o direito ao desenvolvimento 

seja efetivamente concretizado, sob pena de se tornar letra morta na Constituição 
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Federal, na Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento e nas Declarações de 

Direitos Humanos (1948 e 1993). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A mudança de discurso e atitudes por parte do setor sucroenergético, 

com a adesão ao Protocolo Agroambiental, tem refletido no rápido avanço do 

processo de mecanização do corte da cana, dispensando o uso do fogo como 

método de despalha da cana-de-açúcar. 

Considerando que os efeitos nefastos das queimadas sobre o meio 

ambiente e a saúde da população e dos trabalhadores rurais são amplamente 

conhecidos, o fim das queimadas, sob o prisma ambiental, representa um dado 

positivo. Entretanto, é preciso que haja novos estudos (EIA/RIMA), para que se 

tragam a lume os eventuais reflexos do processo mecanizado no meio ambiente. 

Caso contrário, nesse âmbito, corre-se o risco de estar trocando seis por meia dúzia 

ou, pior ainda, uma dúzia por seis. 

Sob o enfoque social, o problema é a eliminação de postos de 

trabalhos no corte da cana, provocado pelo uso da máquina em substituição ao 

trabalho braçal. Em Ituverava, onde o processo de mecanização está bastante 

avançado, praticamente não houve corte de cana queimada na safra de 2012, 

quando o município tinha em torno de 400 trabalhadores desempenhando funções 

diversas nos canaviais, número esse que tende a cair nos próximos anos. Acredita-

se que a eliminação gradativa de empregos no corte da cana pode ter provocado 

uma forte diminuição do fluxo migratório, principalmente das pessoas que vinham 

apenas para trabalhar na safra. Entretanto, muitos desses migrantes ―criaram raízes‖ 

no município, formaram famílias e, alguns, construíram patrimônio. 

A mecanização da colheita tem absorvido grande parte dos ex-

cortadores de cana, os quais também estão sendo reinseridos no processo 

industrial. A oferta de cursos de qualificação pelas próprias usinas, por 

representantes do setor, como a UNICA, e por entidades, como o Sindicato Rural de 

Ituverava, tem contribuído para o processo de reinserção desses trabalhadores. A 

grande expansão do monocultivo e o aumento da produção podem também ter 

colaborado para a ocorrência desse fenômeno, ou seja, o aumento da produção de 

cana, açúcar e álcool reflete diretamente no crescimento da demanda por mão de 

obra qualificada. 
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Entretanto, apesar do discurso de representantes do setor e de 

dirigentes sindicais, a mecanização da colheita da cana não tem o condão de 

absorver todos os ―excluídos‖, mormente, os que não têm instrução. Essa exclusão 

do processo produtivo sucroenergético tem provocado a degradação das relações 

de trabalho. É a lei da oferta e da procura: os poucos postos de trabalho oferecidos 

em outros setores, como as culturas de laranja, cebola e café, têm feito com que os 

trabalhadores se submetam a condições precárias de trabalho, sem carteira 

assinada e, às vezes, com transporte inadequado (caminhão ―pau-de-arara‖). Sua 

situação é agravada pelo fato de que esses novos postos de trabalho são ainda 

mais sazonais dos que os oferecidos pela cana. Assim, a tendência é que muitos 

desses trabalhadores sem qualificação, cuja maioria é composta por analfabetos, 

poderão sofrer sérias dificuldades de adaptação e sobrevivência. 

Ainda que o curso de alfabetização de jovens e adultos, existente no 

município de Ituverava, seja uma ferramenta de inclusão desses ―excluídos‖, os 

resultados parecem ser pouco expressivos. A diminuição na oferta de trabalho tem 

feito com que os trabalhadores viagem cada vez mais longe para trabalhar, como 

ocorre na cultura da laranja, na região de Bebedouro. Com isso, o trabalhador é 

obrigado a se levantar cada vez mais cedo, muitas vezes, às duas ou três horas da 

manhã, retornando cada vez mais tarde para seu domicílio. Dessa forma, torna-se 

praticamente impossível a conciliação entre trabalho e estudo. Os poucos que se 

aventuram, acabam dormindo em sala de aula.  

Tais considerações não têm como intuito defender a volta do corte 

manual da cana e do uso do fogo como método de despalha. A eliminação do corte 

da cana queimada representa o fim de um trabalho árduo, cruel, extenuante, com 

um sistema ―diabólico‖ de remuneração. Vale dizer, um tipo de trabalho que não 

condiz com a dignidade da pessoa humana. Entretanto, é preciso que o setor 

sucroenergético – que outrora soube explorar com maestria a força de trabalho 

agora excluída – e o poder público – que ao longo das últimas décadas fomentou e 

investiu bilhões de reais nesse setor – assumam suas responsabilidades, criando 

programas e políticas públicas que visem à reinserção dessa mão de obra 

desqualificada e analfabeta.  

Nesse sentido, sugerimos a criação de convênios e parcerias público-

privadas entre o município, as agroindústrias e os governos estadual e federal para 

que, assim, possam ser formuladas políticas públicas que permitam o acesso à 
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educação (alfabetização) e à requalificação dessa mão de obra que está sendo 

excluída do processo produtivo. Essas ações, todavia, devem ir muito além da 

simples oferta de cursos de alfabetização. Isso já existe no município e o resultado 

não tem sido eficaz. É necessário que sejam criadas condições que possibilitem a 

reinserção dos trabalhadores no processo produtivo. Não se trata de dar o peixe, 

mas de reensinar a pescar. Esses ―excluídos‖ têm pleno direito de participar do novo 

processo de desenvolvimento, pois, anteriormente, ―esse desenvolvimento era 

obtido com golpes de podão‖. Como seres humanos que são, esses trabalhadores 

são titulares de um direito inalienável: o direito ao desenvolvimento. E isso não é 

nenhuma dádiva ou favor, ao contrário, trata-se, como já dissemos anteriormente, de 

uma obrigação moral do empresário e, por parte do Estado, de obediência a uma 

determinação constitucional.  
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