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Introdução: Considerações sobre a Geografia do Norte Fluminense 

A porção nordeste do estado do Rio de Janeiro, definida como Região Setentrional da 

Baixada Fluminense, ou Norte Fluminense, atualmente se refere a um conjunto baseado em 

critérios diferentes dos originais, que modificaram sua delimitação. Tradicionalmente dita 

como “Terra Goytacá” (Lamego, 1913), “Planície do Solar e da Senzala” (Lamego, 1934) 

“Planície Campista” (Lamego, 1959), ou “Zona Nova do Açúcar” (Geiger, 1956), foi 

posteriormente denominada, em regionalização oficial do governo, como “Zona da Baixada 

de Goitacazes” (Bernardes, 1948). Esta área, ao ser delimitada pela Fundação CIDE2, está 

hoje composta por 9 municípios, formando uma região de governo ou administrativa, dentro 

de uma proposta de regionalização que reaproveita as micro-regiões homogêneas do 

IBGE3, agrupando-as e rearranjando seus limites em função do recente surgimento de 

novos municípios. O Norte Fluminense atual seria, portanto, uma região-programa ou região 

de planejamento do governo estadual que herda a proposta do IBGE em delimitar unidades 

que, em meso e micro escalas, não transpõem os limites estaduais. 

Mesmo assim, o governo do estado do Rio de Janeiro, através da Fundação CIDE, 

realizou alterações na divisão regional intra-estadual (ver mapa 1). Tradicionalmente 

associada ao cultivo e beneficiamento da cana-de-açúcar, trata-se de uma das poucas 

regiões do estado que possuem, ainda hoje, traços marcantes de uma “identidade própria” 

historicamente constituída, apesar de também ter passado por diversas transformações 

sócio-espaciais que impedem uma contínua ligação, única e exclusiva, à atividade 

canavieira. 

                                                 
1 Bacharel e Licenciado em Geografia pela UERJ. Professor do Colégio Pedro II. Mestrando em 
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pelo CPDA – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
2 A Fundação Centro de Informações e Dados do Estado do Rio de Janeiro é um órgão vinculado à 
Secretaria de Estado de Planejamento e Controle. Seu objetivo é produzir informações, fornecer dados 
sobre os diferentes setores de atividades e conhecer aspectos variados do estado (CIDE, 1997). 
3 As principais regionalizações do Brasil, realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
foram as de 1942 e 1968. As concepções e os critérios utilizados em ambas ainda influenciam, de 
forma direta, a divisão regional operada pela Fundação CIDE. 

 1448 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

A paisagem do Norte Fluminense é composta principalmente pela grande e fértil 

planície, contendo sedimentos fluviais e marinhos, parte integrante e setentrional da Baixada 

Fluminense, que nesta porção do litoral do estado alcança sua máxima expressão em área. 

Sua enorme planura é observada a sudeste, ao centro e a leste da região e contrasta com 

tabuleiros sedimentares mais para o interior, “que formam grandes superfícies de topografia 

suave, quase plana em muitos trechos” (Geiger, 1956, p. 22), também apropriados ao cultivo 

de cana, outras lavouras e pastagens. Nas porções oeste e sudoeste, encontram-se colinas 

ou primeiros patamares cristalinos, que antecedem a Serra do Mar, grande conjunto 

geomorfológico que se estende desde o estado de Santa Catarina até a área em estudo. 

Este quadro natural foi propício ao desenvolvimento de atividades agrárias extensivas, 

que apresentam características concordantes com a estrutura agrária e as estruturas de 

produção brasileiras em geral, relativas à exploração da força de trabalho, à concentração 

de renda e à produção de um espaço desigual. Entretanto, nas últimas décadas o Norte 

Fluminense vem apresentando transformações mais dinâmicas e, antes de especificá-las, 

cabe explicar de forma breve seu processo de ocupação, que apresenta particularidades 

desde seu início até os dias atuais. 

O processo de “produção do espaço” regional (Santos, 1985) se iniciou após quase 

um século de conflitos com os índios Goytacás, na primeira metade do século XVII, com a 

chegada de jesuítas e quando estabeleceram-se as primeiras ligações, por terra, entre a 
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planície campista e a área de entorno da Guanabara. Os primeiros currais foram fundados 

como modo de suprir os senhores de engenho da Guanabara com gado bovino para 

transporte e moagem de cana, ou para alimentação própria e dos escravos. Estes, em 

conjunto, seriam a primeira “forma”, tal como define Santos (1985), primeiro “marco 

histórico-geográfico” que também revela ter a ocupação da região surgido com finalidade, 

objetivo específico, atribuindo-lhe “função” definida. 

A implantação da cana-de-açúcar e a criação da “Zona Nova do Açúcar”, em meados 

do século XVIII, é um segundo marco histórico-geográfico no processo de ocupação e que 

viria a estabelecer uma “estrutura” (Santos, 1985) que ainda hoje se manifesta. Até esta 

época, a Zona da Guanabara era a produtora mais importante da economia açucareira 

fluminense. Havia, entretanto, uma crise do açúcar no Brasil-colônia que, segundo Caio 

Prado Júnior (1979), se devia à concorrência da matéria-prima produzida em possessões 

espanholas e inglesas na América Central. No entanto, na segunda metade do século XVIII, 

“a lavoura canavieira conseguira renascer na fase de decadência da mineração” (Geiger e 

Santos, 1954, p. 4), em função de um aumento absoluto na demanda por açúcar. Nesta 

ocasião a lavoura canavieira se expandiu no Norte Fluminense, “caracterizada pelo número 

de pequenas culturas e pequenos engenhos, apresentando uma estrutura diversa da Zona 

da Guanabara, onde predominavam a média e a grande propriedade” (Geiger, 1956, p. 33). 

A esta estrutura agrária se soma, desde essa época, a existência de dois importantes 

agentes na produção do espaço regional: os senhores de engenho e os fornecedores de 

cana. 

Durante o século XIX, entretanto, juntamente com uma grande ampliação da rede 

ferroviária (Estrada de Ferro Leopoldina) se inicia uma maior concentração de capitais na 

indústria açucareira e também das propriedades rurais. Houve aumento da concorrência no 

mercado externo e o café ganhou cada vez mais importância, atraindo investimentos. Como 

ressalta Geiger (1956, p. 5): “para poder continuar a produção de açúcar era necessário 

aplicar processos industriais de maior rendimento, de custo mais baixo, pois as formas 

arcaicas tendiam a deixar de oferecer vantagens”. Portanto, o terceiro marco histórico-

geográfico a se destacar em todo o processo é a introdução do engenho a vapor e a criação 

das usinas, no final do século XIX. A primeira usina em funcionamento na América Latina foi 

o Engenho Central de Quissamã, instalado pelo governo imperial brasileiro em 1877. 

Identifica-se, então, um novo período, em que há concentração industrial, 

transformações tardias nas relações de trabalho (da escravatura passou-se às parcerias e à 

predominância do trabalho assalariado), aprofundamento da divisão social do trabalho, 

reconfiguração dos atores no processo produtivo, com o empobrecimento de antigos 

senhores de engenho (que agora passam a ser fornecedores) e, por fim, o surgimento de 

pequenas e médias propriedades em grande número, devido à ampliação da classe de 
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fornecedores. Paralela e contraditoriamente a esta ampliação no número de fornecedores e 

da área plantada, se desenvolve a concentração de capitais. As áreas em torno das usinas 

foram sendo adquiridas pelos usineiros, numa fase mais marcante de “territorialização do 

capital” (Oliveira, 1995). Paulatinamente a parceria foi substituída pelo assalariamento como 

relação de trabalho predominante. 

É muito importante frisar que também nesta época iniciou-se o subvencionismo estatal 

que iria marcar a política nacional para o setor açucareiro e alcooleiro durante um século. A 

política crescente de subsídios aos usineiros culminou com a criação, em 1933, do Instituto 

do Açúcar e do Álcool (IAA), quando a intervenção federal passou a ter um caráter 

permanente. 

A política do IAA variou de acordo com a circunstância e a região do Brasil. Para o 

Norte Fluminense, sua atuação, em conjunto com o Estatuto da Lavoura Canavieira, 

promulgado em 1941, manteve os fornecedores de cana e conciliou o atraso tecnológico e a 

baixa produtividade da agroindústria regional com a modernidade de usinas em outros 

estados, principalmente São Paulo. Em um contexto de “decolagem” da industrialização 

brasileira, a grande expansão dos espaços canavieiros paulistas, principalmente a partir da 

década de 50, em contraste com a permanência e o atraso do Norte Fluminense, provocou 

a perda de expressividade da economia canavieira da região em escala nacional e macro-

regional. 

Entre o início do século XX e a década de 1970, portanto, verificou-se no Norte 

Fluminense a manutenção dos principais aspectos da estrutura até aqui descrita. Destaca-

se, contudo, o desenvolvimento de uma malha rodoviária e a perda gradativa de importância 

das ferrovias que, juntamente com as usinas, serviram de base para o desenvolvimento de 

aglomerados humanos que hoje são vilas (sedes de distrito) ou mesmo cidades (distritos-

sede). Segundo Limonad (1996), o padrão de urbanização historicamente verificado não 

somente no Norte, como no Noroeste Fluminense, é de esvaziamento demográfico dos 

distritos, com deslocamento das populações urbana e rural para as sedes municipais, 

consideradas como um “patamar migratório”, ou seja, surge um reduzido número de sedes 

municipais com baixo dinamismo econômico. Somente a cidade de Campos, durante muito 

tempo o mais dinâmico centro urbano do interior fluminense, entroncamento antes 

ferroviário e posteriormente rodo-ferroviário, constitui-se em exceção em relação a este 

padrão regional, até a década de 80. 

Os dois marcos histórico-geográficos mais recentes para a produção do espaço 

regional foram: a criação do Proálcool (Programa Nacional do Álcool), em 1972 e a 

exploração de petróleo na plataforma continental (Bacia de Campos), que se intensificou a 
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partir 1986, originando o pagamento de royalties às prefeituras de diversos municípios 

fluminenses e contribuindo para o surgimento de novos municípios. 

Esta base de conhecimentos que permitem entender a organização do espaço no 

Norte Fluminense até a década de 1970 serve, portanto, como ponto de partida do presente 

trabalho. Seu objetivo principal é analisar as transformações na produção do açúcar e do 

álcool na região Norte Fluminense, desde a década de 70 até os dias atuais, para explicar o 

papel deste setor econômico face às recentes transformações sócio-espaciais nesta região, 

direta ou indiretamente atreladas ao setor sucro-alcooleiro, tais como o aumento da divisão 

do trabalho, a diversificação (ainda que relativamente limitada) nas atividades econômicas, o 

aumento das trocas inter-setoriais e do mercado interno, a urbanização, o surgimento de 

novos municípios e reconfigurações territoriais diversas, associadas ou não a este 

surgimento. Para tanto, procurou-se analisar como tem se comportado o setor sucro-

alcooleiro em diferentes escalas, face às alterações na política estatal a ele direcionadas; 

investigar por que o setor sucro-alcooleiro no Norte Fluminense não tem acompanhado o 

padrão tecnológico observado em outras áreas do país, encontrando-se “decadente” ou em 

“crise”; revelar quais os principais atores sociais inseridos nesse setor da economia regional 

e como estes se relacionam, mantendo o status de área tradicional na produção açucareira. 

Na tentativa de cumprir com tais objetivos, fez-se uma importante opção teórico-

metodológica, definida, inclusive, a partir da adoção de uma “linha de pesquisa” relativa ao 

estudo das inter-relações e da inter-dependência entre a agricultura e indústria. Esta 

preocupação nos conduz ao estudo dos Complexos Agroindustriais (CAIs). A presente 

pesquisa4 se desenvolveu com base em procedimentos diversos. Dentre eles, são de 

destaque os nove importantíssimos trabalhos de campo, juntamente com os professores e 

bolsistas do NEGEF5. Procurou-se aproveitar toda e qualquer oportunidade de pesquisar “in 

loco” e, certamente, meu “arquivo dos pés” é o mais valioso e enriquecedor saldo destas 

jornadas. 

A Formação dos Complexos Agroindustriais no Brasil 

As transformações que ocorreram no setor agropecuário brasileiro e que, 

consideradas em conjunto, designam o processo geral de “modernização da agricultura”, 

                                                 
4 “O papel do CAI sucro-alcooleiro nas transformações sócio-espaciais do Norte Fluminense” foi uma 
pesquisa realizada ao longo de três anos com o apoio do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC / CNPq), que ganhou corpo ao longo de seu desenvolvimento. O presente 
capítulo contém, em verdade, os resultados deste projeto que acabei por abraçar com dedicação, 
desde que a geografia agrária se transformara em “menina dos meus olhos”, ainda que não lhe seja 
totalmente fiel, devido ao fascínio típico dos pretensiosos, provocado por esta ciência abrangente e 
algumas vezes inverossímil, mas sem dúvida apaixonante, chamada Geografia. 
5 Núcleo de Estudos de Geografia Fluminense, do Departamento de Geografia da UERJ, coordenado 

pelos professores Glaucio José Marafon e João Rua, do qual fui bolsista entre 1998 e 2002. 
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serviram de base para a consolidação dos Complexos Agroindustriais (CAIs)6, no início da 

década de 70. Graziano da Silva (1987), demonstra claramente este amplo movimento de 

transformações, ao explicar como ocorreu uma passagem das formas tradicionais de 

crescimento agrícola a um novo padrão agrícola que se estabelece na década de 1960. 

Até a década de 1930, a dinâmica da agricultura brasileira foi marcantemente 

influenciada pelo mercado externo e esteve organizada de acordo com os antigos 

“complexos rurais”, descritos por Graziano da Silva (1987). A partir da década de 1930 tem 

início a fase de integração do mercado interno, que pouco a pouco viria a assumir o papel 

de principal influência na dinâmica do crescimento agrícola. Começa a haver uma 

diversificação de produtos, maior desenvolvimento de uma rede de transportes (onde se 

verifica a opção por um modelo rodoviarista) e, finalmente, na década de 50, começa o 

aumento no uso de tratores (insumos físicos), adubos e fertilizantes (insumos químicos) e 

sementes (insumos biológicos), entre outros insumos modernos, todos importados. Segundo 

Graziano da Silva (1987), no período de 1955 a 1965 se inicia no país a implantação de 

indústrias “pesadas”, ou indústrias de bens de capital, enquanto no período 1965-75 são 

internalizadas as indústrias produtoras de insumos especificamente voltadas para a 

agricultura, denominadas por diversos autores como “indústrias a montante da agricultura”. 

Este seria o processo de “industrialização da agricultura”, fundamental para concluir a 

integração agricultura-indústria iniciada no Brasil em fins do século XIX, com o processo de 

“agroindustrialização”. Este outro conceito, por sua vez, diz respeito à integração entre a 

atividade agrícola e as indústrias processadoras de seus produtos, que viriam a ser 

chamadas genericamente de “agroindústrias” ou “indústrias a jusante da agricultura”, 

distintas dos antigos engenhos ou “indústrias rurais”, mero prolongamento das atividades 

agrícolas. 

Todas essas transformações são englobadas por um processo geral que ficou 

conhecido como “modernização da agricultura”, no qual ocorreram modificações 

significativas na forma de se produzir, sobretudo as ligadas à tecnificação, inseridas em um 

movimento de mudanças significativas em aspectos econômicos, sociais e territoriais. 

Graziano da Silva (1987) descreve a modernização da agricultura como a “integração da 

agricultura no sistema capitalista industrial, especialmente por meio de mudanças 

tecnológicas e de ruptura nas relações de produção arcaicas e do domínio do capital 

comercial” (Graziano da Silva, 1987, p. 30). Este mesmo autor a adjetiva de “dolorosa”, por 

reproduzir o atraso dentro do moderno e não ser acessível a grande parte da população do 

                                                 
6 O primeiro autor brasileiro a analisar este processo foi Guimarães (1978), que se baseia na “crise 
agrária” estrutural, com permanente queda de lucratividade e instabilidade de preços dos produtos 
agrícolas, para explicar a necessidade de integração entre a agricultura e a indústria. Centrado no 
conceito de “combinação”, Guimarães afirma que esta integração seria necessária fundamentalmente 
devido ao fato de que a indústria é um setor com maior capacidade de acumulação de capitais. 
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campo. A modernização é também caracterizada como “autoritária”, por outros autores, por 

não romper com as estruturas de poder até então estabelecidas e “conservadora”, por 

outros tantos, por ter se transformado em mais um instrumento de controle social, político e 

ideológico que continua a perpetuar a questão agrária no Brasil. 

Maria de Nazareth Wanderley (1996), por exemplo, coloca em evidência uma 

concepção abstrata de progresso presente na sociedade brasileira, que se converte em 

justificativa para o processo histórico de modificação nas estruturas de produção, 

desacompanhado da modificação na estrutura agrária brasileira: 

(...) a mudança do patamar técnico da produção agropecuária é facilmente 

identificada a uma concepção de progresso que pouco leva em conta a 

permanência, como um traço característico da agricultura brasileira, da 

concentração improdutiva da terra. (...) Na verdade, o desenvolvimento da 

agricultura brasileira resultou da aplicação de um modelo modernizante de 

tipo produtivista sobre uma estrutura anterior, tecnicamente atrasada, 

predatória dos recursos naturais e socialmente excludente (Wanderley, 1996, 

p. 26). 

Enquanto alguns autores acreditam que a modernização solucionará os problemas 

que se originam no espaço agrário brasileiro, outros colocam uma de suas próprias 

características fundamentais, este “pacto de amparo à propriedade”, como inibidora das 

potencialidades do próprio processo de modernização. Independentemente da perspectiva 

crítica e da opção política, Graziano da Silva (1987) é o autor que melhor distingue os 

processos de modernização da agricultura e de constituição dos complexos agroindustriais. 

O termo complexo agroindustrial, tem sido utilizado para rotular as articulações entre 

os setores agrícola e industrial que se intensificam no Brasil nas últimas décadas, a partir da 

modernização agrícola e suas repercussões (Marafon, 1999). De acordo com Miranda Costa 

(1992), os complexos agroindustriais são a via brasileira de se estudar a integração 

indústria-agricultura. Em países como a França e os Estados Unidos, existem conceitos 

correspondentes (filière e agribusiness), mas que possuem um sentido diferente, por 

expressarem o resultado de construções teóricas sobre realidades distintas. Os CAIs 

englobam o conjunto de processos técnico-econômicos, sócio-políticos que envolvem a 

produção agrícola, o beneficiamento e sua transformação, a produção de bens industriais 

para agricultura e os serviços financeiros correspondentes. A regulação dos CAIs passa 

pelas ações do Estado em suas políticas públicas e pelo capital privado nacional e 

internacional. Segundo Miranda Costa e Mazzali (1995, p. 141), “a política de financiamento 

rural constitui-se no eixo da intervenção estatal, revelando-se o principal mecanismo de 

articulação, pelo Estado, dos interesses agroindustriais”. Através das políticas voltadas para 
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a agricultura, como o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), a formação dos 

complexos agroindustriais não ocorreu de forma homogênea e também não contemplou 

todas as culturas, produtores rurais e áreas do país. A modernização se mostrou mais 

intensa na Região Centro-Sul e privilegiou a categoria dos médios e grandes proprietários 

rurais, os produtores de exportação e matérias-primas direcionadas à agroindústria. 

É importante ressaltar que não se trata de uma integração apenas técnica, mas 

também econômica e financeira e que configura, a partir da década de 1960, um novo 

“padrão de desenvolvimento rural”. Neste sentido, Miranda Costa e Mazzali (1995, p. 141), 

também se expressam com muita propriedade: “a faceta moderna da agricultura adquire sua 

expressão máxima a partir do processo de integração de capitais - concentração e 

centralização”. Estes autores deixam claro que, assim como houve um modelo histórico de 

industrialização no Brasil, chamado de “substituição de importações”, também se configurou 

um modelo para a produção agropecuária, denominado “complexo agroindustrial”. Haveria, 

portanto, um “sentido estrito” de se compreender o CAI e um “sentido lato”, que parece 

passar desapercebido por muitos autores que a ele se referem. 

Os CAIs são compostos pela indústria a montante (I1 , indústria para agricultura), pela 

agricultura em si (A), e pela indústria a jusante (I2 , agroindústria ou indústria da agricultura). 

A indústria a montante atende à demanda por tecnologias industriais na agricultura, para a 

qual seus produtos servirão de base. Estes incluem os fertilizantes, remédios, rações, 

agroquímicos e veículos. A indústria a jusante é aquela responsável pela transformação e 

pelo beneficiamento dos produtos agrícolas (Marafon, 1998a). 

O complexo agroindustrial é um conceito amplo. Há estudiosos que discordam de 

que este somente se constitui na década de 70, afirmando que desde o século XVIII a 

produção agrícola já vinha se integrando à indústria, mas esses não levam em consideração 

a tecnificação em conjunto com o surgimento de um novo padrão de acumulação capitalista. 

A maioria dos autores considera os CAIs numa visão que parte dos antigos complexos 

rurais e que os particulariza, por produto (Kageyama, 1987). Admitindo-se que o Estado 

cumpra um importante papel na constituição do modelo CAI, poderemos então distinguir 

diversas cadeias agroindustriais, pois as políticas agrícolas se mostram historicamente 

distintas em função dos gêneros de cultivo. Segundo Graziano da Silva e Kageyama (1988): 

a partir da crise dos complexos rurais e da mudança dos determinantes da 

dinâmica da agricultura – que fundamentalmente passam do mercado externo 

para o mercado interno – não se pode mais falar num único determinante, 

nem numa única dinâmica geral, nem num único setor agrícola. A agricultura 

brasileira hoje é uma estrutura heterogênea, multideterminada (Graziano da 

Silva e Kageyama, 1988, p. 5). 
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Nesta visão dos “micro CAIs” há também uma tipologia estabelecida para os CAIs: 

completos, incompletos (em que não há ainda elos tão fortes com a indústria), atividades 

modernizadas e atividades não-modernizadas. O tomate na Região Serrana do Rio de 

Janeiro é uma atividade modernizada, enquanto em outras regiões do país, constitui um CAI 

completo, com indústrias a montante e a jusante. Normalmente o CAI completo supõe 

atividades que visam o mercado externo, como a soja, o milho, os cítricos, a cana-de-

açúcar, etc. 

Neste estudo adota-se a perspectiva de análise dos micro CAIs. Cada gênero 

agrícola apresenta características específicas no cultivo em si e também no beneficiamento, 

fazendo com que cada setor se comporte de forma diferenciada no processo de integração 

com a indústria. Além disso, cada setor econômico cumpre um papel diferenciado no 

conjunto da economia brasileira e, com isso, o Estado estabelece políticas específicas para 

cada gênero de cultura/tipo de cadeia agroindustrial. Admite-se, portanto, a existência de um 

CAI sucro-alcooleiro, de um CAI da soja, um CAI do café, do leite, do setor avícola, entre 

outros. Cabe destacar também a espacialidade dos processos que conduzem à formação 

dos complexos agroindustriais. Alberto Guimarães (1978), explica que 

Em muitos casos, a indústria se interiorizou, voltando a acercar-se, como no 

passado, dos estabelecimentos rurais; em outros casos, a integração 

agricultura-indústria dispensou a proximidade física de sua unidades 

produtivas, satisfazendo-se com o firme estabelecimento de vínculos 

operacionais, econômicos, financeiros para sua interligação ou subordinação 

(Guimarães, 1978, p. 95). 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira (1998), é outro autor que analisa as transformações 

no espaço, relativas à modernização da agricultura e ao processo mais específico de 

industrialização da agricultura: 

a industrialização da agricultura revela, então, que o capitalismo está 

unificando contraditoriamente o que ele separou no início de seu 

desenvolvimento: indústria e agricultura. Essa unificação está sendo possível 

porque o capitalista se tornou também proprietário de terras, latifundiário 

portanto (Oliveira, 1998, p. 477). 

Este autor explica os dois processos, dialeticamente opostos e complementares, de 

desenvolvimento capitalista no campo: a “territorialização do capital” e a “monopolização do 

território” (Oliveira, 1995). No primeiro caso há o pleno desenvolvimento das relações 

capitalistas de produção, pois o capital está territorializado, ou seja, o proprietário dos meios 

de produção (empresário da indústria) também possui as terras e é capitalista da agricultura. 

A relação de trabalho assalariado se desenvolve plenamente e a sujeição do trabalhador ao 
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capital pode gerar problemas sociais geralmente tão mais graves, quanto maior for a 

incorporação de fatores de modernização. Esta é a situação ou estratégia de produção mais 

comumente verificada com usinas de açúcar e álcool. No segundo caso, o capital 

monopoliza o território da produção agrícola “sem se territorializar” (Oliveira, 1995) ou 

melhor, o capital sujeita a renda da terra à sua lógica, pois o trabalhador e/ou proprietário da 

terra entrega sua produção às grandes empresas agroindustriais. Neste processo o 

arrendamento é uma relação de produção comumente verificada. 

Existem inúmeros casos no Brasil em que a produção agrícola ou animal é feita nos 

moldes definidos pela empresa que controla o processamento e/ou o beneficiamento das 

matérias-primas. O governo as denomina oficialmente de “empresas integradoras”, que 

trazem o benefício de integrar os produtores rurais ao mercado, garantindo a compra de sua 

produção. Chamada por muitos de “quase-integração”, esta situação apresenta, entretanto, 

outra face: a agroindústria, em conformidade com as demandas observadas no mercado, 

determina como se deve produzir, o que deve ser produzido e em que quantidade. Ao 

produtor rural, só resta “integrar-se”, tentar acompanhar as necessidades da empresa com a 

qual compromete a tornar-se fornecedor (seja ele proprietário ou arrendatário) e adaptar-se 

às inovações tecnológicas que produzem novos contextos de exclusão social e 

diferenciação entre os mais capitalizados (aptos a demonstrar sua competitividade) e 

aqueles que não acompanham o ritmo dessas inovações. 

A maior contribuição de Oliveira (1990) está em demonstrar que o processo 

contraditório de desenvolvimento capitalista, expande não somente o trabalho assalariado 

nas grandes propriedades, mas também recria condições para o trabalho “camponês” nas 

pequenas propriedades. Com a escassez na oferta de trabalho, o assalariamento em massa 

acaba, indiretamente, por recriar condições para que a produção “camponesa” continue 

aumentando. 

Em suma, os complexos agroindustriais são a síntese de uma contradição presente no 

espaço agrário brasileiro: a contradição entre os movimentos de territorialização do capital e 

de monopolização do território. 

Glaucio Marafon (1998a), ao trazer mais profundamente a discussão dos CAIs para o 

âmbito da geografia, destaca que as transformações na organização do espaço estão na 

maior concentração fundiária e na realocação de indústrias a montante e a jusante, em 

relação às unidades de produção agrícola e de criação de animais. Assim, reafirma que, 

dentro da perspectiva dos CAIs, não existe mais a dicotomia rural-urbano, pois todo o 

espaço é de produção e de consumo, espaço de produção e reprodução do capital. 

Algumas áreas do território brasileiro, portanto, fazem parte dos CAIs apesar de não 
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possuírem elementos materiais que os constituam. Elas consomem e se beneficiam de seus 

produtos. 

Recentemente, alguns autores como Miranda Costa e Mazzali (1995), apontam a 

perda de dinamicidade do modelo de desenvolvimento via CAI e que estão relacionadas 

com a muito controvertida adoção de um paradigma flexível na produção capitalista. 

Inovações relacionadas principalmente à informatização de amplos setores da economia e 

do processo produtivo provocam novas formas de organização da produção e a adoção de 

novas estratégias empresariais. Há concomitantemente um “arrefecimento da atuação do 

Estado” e a “emergência de um processo de reestruturação, que atinge a indústria como um 

todo, conduzindo forçosamente a um quadro de maior flexibilidade, ampliando o grau de 

autonomia dos agentes econômicos” (Miranda Costa e Mazzali, 1995, p. 145). 

Dependendo do setor específico da economia, poderemos encontrar situações 

concretas bastante diferenciadas, que variam muito também de uma para outra área 

produtora do país. Miranda Costa e Mazzali (1995) destacam que, nos setores de soja, trigo, 

leite/laticínios e citricultura, se verificam diversas transformações que rompem com o modelo 

CAI. Entretanto, sabe-se que muitos espaços de produção e diversos outros setores da 

economia agropecuária ainda apresentam as características típicas de organização dos 

complexos agroindustriais. Ademais, este é um debate em aberto e que, como todos os 

debates que enfocam as transformações mais recentes, processos que estão em curso ou 

apresentam evidências parciais e embrionárias, ainda requerem maior amadurecimento. 

O Setor Sucro-alcooleiro no Brasil Atual 

Inicialmente realizado em engenhos, engenhocas, bangüês ou alambiques, o 

beneficiamento da cana passou a ser feito em grandes engenhos centrais no final do século 

XIX e pelas modernas usinas e destilarias ao longo do século XX7. Da cana se extrai 

inicialmente um “caldo” que, depois de cozido vira o chamado “mel de engenho”. Este mel é 

“apurado” e gera o melado (ou calda grossa do açúcar), que será a matéria-prima direta do 

açúcar mascavado ou da rapadura. Se o melado for cristalizado, irá se transformar no 

chamado “açúcar demerara”, muito utilizado como matéria-prima de inúmeros setores da 

indústria alimentícia. Também poderá passar pelo processo de refinamento, gerando o 

açúcar de mesa ou refinado, o mais conhecido da população. Todo este processo, 

                                                 
7 Os engenhos centrais se diferenciavam das usinas, pelo fato de que estes funcionavam em moldes 
de cooperativas, onde ficava proibida a existência de terras próprias cultivadas. A eles cabia somente 
o beneficiamento de canas de fornecedores, numa nítida separação das atividades agrícola e 
industrial, que fracassou porque o segmento industrial “funcionava com grande capacidade ociosa” 
(Andrade, 1994, p. 20). Os usineiros, por sua vez, garantiam o fornecimento de matérias-primas ao 
possuírem terras. No que diz respeito às destilarias, em geral podem ser do tipo “anexas”, que fazem 
parte das instalações de uma usina de açúcar, ou do tipo “autônomas”. Estas últimas foram típicas da 
fase de expansão acelerada do Proálcool, como se verá mais adiante, ainda neste capítulo. 
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anteriormente definido como “beneficiamento” da cana, desde o final do século XIX pôde 

começar a ser denominado ou considerado através do conceito de “agroindustrialização”, 

integração da agricultura com o segmento industrial a jusante, que surgiu não somente com 

o aumento absoluto da capacidade produtiva, mas também com o início de um 

aprofundamento na divisão social do trabalho e o embrião da incorporação de uma 

racionalidade industrial que dita o ritmo e a intensidade das explorações agrícolas. 

O complexo rural canavieiro, organizado inicialmente na Zona da Mata nordestina, 

também alcançou expressividade na Zona da Guanabara e se expandiu para a Região 

Setentrional da Baixada Fluminense. Contrariamente à atividade canavieira do entorno da 

Guanabara, que aos poucos se extinguiu no século XIX, o Nordeste Oriental (do Rio Grande 

do Norte a Sergipe), a área do Recôncavo Baiano e a Planície Campista, se consolidaram 

como os mais tradicionais espaços canavieiros do Brasil. 

Segundo Andrade (1994), a agroindústria canavieira evoluiu de um sistema 

escravista de exploração da terra e da mão-de-obra, para um “patriarcalismo semi-

capitalista” e, finalmente, para o capitalismo pleno. Nesta mudança, entretanto, as áreas que 

se consagraram mais dinâmicas acabaram sendo aquelas relativas ao centro-leste e ao 

nordeste do estado de São Paulo. Neste estado, como assinala Andrade (1994), já existiam 

engenhos desde o período colonial8 e sua produção era consumida sobretudo pelo mercado 

interno, cujo crescimento foi expressivo principalmente a partir do ciclo da mineração (século 

XVIII). O ciclo do café, por sua vez, não aniquilou a produção açucareira paulista e, assim 

como o café, as plantações de cana avançaram pelo interior. Nas décadas de 1920 e 1930, 

houve uma grande expansão canavieira no interior paulista, “provocada pelo aumento da 

demanda de açúcar no mercado interno e pelas perspectivas de crise do café, em face à 

superprodução e ao retraimento do mercado internacional” (Andrade, 1994, p. 56). Foi por 

esta época que o açúcar paulista começou a competir com o nordestino e o fluminense no 

mercado regional do Centro-Sul. 

Ao longo do século XX, principalmente após a criação do Instituto do Açúcar e do 

Álcool, foi se consolidando uma tradição de subvencionismo estatal em relação ao setor 

sucro-alcooleiro. Desde a criação do IAA até a década de 1990, o governo brasileiro 

estabelecia a produção de açúcar e de álcool, encarregava-se de sua comercialização e era 

responsável por toda sua exportação. Este papel tutelar respondeu, entretanto, a interesses 

políticos diversos ao subsidiar empreendimentos e por muito tempo manteve a 

competitividade das três principais áreas produtoras do país. Tentando ajustar a produção 

ao consumo no mercado nacional, impedir um crescimento exagerado e uma superoferta no 

                                                 
8 O primeiro engenho de cana-de-açúcar do Brasil foi instalado em Santos, na primeira metade do 
século XVI. Antes de ser considerado “porto do café”, Santos há muito tempo já era “porto do açúcar” 
sempre cumprindo o papel de entreposto comercial em direção ao exterior. 
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comércio exterior, o IAA estabelecia quotas de produção por estado e por unidade produtiva 

(por cada usina). Como demonstram Shikida e Bacha (1998), tal intervenção garantiu, em 

determinadas conjunturas de crise, a contínua expressividade dos espaços canavieiros 

nordestino e fluminense no mercado nacional. No entanto, os usineiros de São Paulo foram 

pioneiros em demonstrar maior preocupação com o aumento do rendimento agrícola e com 

a modernização das instalações industriais. 

Com a modernização da agricultura e especialmente a partir da internalização da 

indústria a montante da agricultura na década de 60, o setor sucro-alcooleiro, inicialmente 

organizado de acordo com o padrão dos complexos rurais, passa a adquirir as feições de 

organização de um complexo agroindustrial. Marcado pela tradição de subvencionismo 

estatal, pela criação do Proálcool, pela “ascenção e queda” do álcool como importante fonte 

de energia combustível para automóveis, o complexo agroindustrial sucro-alcooleiro se 

mantém como um dos mais importantes na composição da economia agrícola nacional. É 

necessário destacar que regionalmente e, até mesmo em escala mais localizada, verificam-

se situações distintas no que diz respeito a diversas características: grau de modernização 

nos segmentos agrícola e industrial, número de unidades agroindustriais em funcionamento, 

estratégias empresariais que interferem na concentração de capitais, integração de 

produtores a agroindústrias de dentro ou fora de seu estado, ajuda governamental e de 

órgãos técnicos etc. Todos são fatores que interferem direta ou indiretamente na produção e 

organização do espaço geográfico, trazendo a necessidade de mapear, ao menos, os 

principais aspectos deste CAI. A idéia de CAI deve ser assim, considerada como uma noção 

geral que permite a análise das particularidades regionais do setor sucro-alcooleiro no 

Brasil. 

As lavouras de São Paulo e do norte do Paraná diferenciam-se, de modo geral, das 

áreas tradicionais, por terem se modernizado mais intensamente e atingido níveis de 

produtividade recorde (acima de 70 t/ha). Espaços canavieiros como os do Espírito Santo, 

do norte do Paraná e do Centro-Oeste, surgiram mais recentemente que os demais. Seu 

crescimento mais acelerado ocorreu nas décadas de 50, 60 e 70, respectivamente. 

A indústria a montante do setor sucro-alcooleiro se concentra principalmente no 

estado de São Paulo, mais precisamente com escritórios e representantes na cidade de São 

Paulo e em Ribeirão Preto-SP, pólo urbano-industrial da área mais modernizada e intensiva 

de todo o país. Vale ressaltar que este segmento do CAI é mais genérico. Vários dos 

equipamentos e insumos que servem para um tipo de cultura, servirão também para outro 

tipo. A tecnologia de irrigação é um dos melhores exemplos disto. Podemos encontrar 

exemplos de destaque nas indústrias a montante da agricultura canavieira também em 

Catanduva-SP (tecnologia de pulverização e adubos químicos), Campinas-SP (tratores, 
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caminhões, insumos químicos e biológicos) em Maringá-PR (infra-estruturas de irrigação, 

insumos químicos) e em Catalão-GO (maquinário/insumos físicos) entre outros. 

Quanto à produção de açúcar e álcool entre os anos 90 e 2000, o litoral do Nordeste 

se mantém com algum destaque, enquanto o Centro-Oeste apresentava produção 

continuamente crescente. Os estados das regiões Sul e Norte não apresentam significativa 

produção em âmbito nacional, com exceção do Paraná. O estado de São Paulo, atualmente 

com mais de 130 unidades agroindustriais, chega a 199 milhões de toneladas de cana, 

numa liderança nacional mantida desde a década de 50. 

Este último retrato já é, parcialmente, fruto de uma conjuntura relacionada à liberação 

de preços antes regulados pelo governo e à instabilidade da produção alcooleira. O preço 

do açúcar foi liberado em 1991, o da cana e do álcool anidro em 1997 e o do álcool 

hidratado em fevereiro de 1999. Apesar de que somente 1% da frota automobilística 

nacional seja a álcool (esta já havia sido 60% em 1985), o produto continua sendo utilizado 

na mistura da gasolina, economizando milhões de reais em importações de petróleo ao ano 

(Agroanalysis, 2000). Os empresários do setor sucro-alcooleiro se queixam de uma 

liberação exacerbada na política estatal, o que parece ser normal para um setor tão 

acostumado ao “paradigma subvencionista”. Indicam uma ausência de agentes 

intermediários entre produtores (descapitalizados) e distribuidores (que forçam seus preços 

para baixo) e também apontam para a necessidade de financiamento para estoques e 

criação de um mercado futuro para o álcool, alegando ser fundamental não confundir 

intervencionismo diminuto, com ausência de políticas públicas. 

A desregulamentação do setor sucro-alcooleiro vem chamando a atenção dos 

especialistas como uma mudança profunda para a economia agroindustrial, redefinindo 

espaços de mercado e espaços geográficos, no sentido de que uma abertura de preços leva 

à competição, seleção e eliminação (ou consolidação), de espaços especializados 

regionalmente no cultivo e beneficiamento da cana-de-açúcar. 

Ao analisar a atual conjuntura do setor, Moraes (2000), identifica suas “falhas de 

mercado”, conclui que o Estado não poderia se afastar de forma tão drástica e que a 

solução atual para garantir uma relativa estabilidade aos investidores deste setor seria a 

adoção de “novos mecanismos de coordenação setorial, acompanhados por mecanismos de 

autogestão, em que os agentes da cadeia sucro-alcooleira busquem uma união, ainda que 

isto não seja característica marcante de sua história” (Moraes, 2000, p. 120). 

A dinamicidade de transformações é uma importante marca atual do setor sucro-

alcooleiro nacional, que não vem demonstrando, entretanto, um rompimento com o padrão 

de organização que o caracteriza como um complexo agroindustrial. A economia de escala, 

a concentração e a centralização de capitais são outras de suas marcas e isso vem 
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provocando o fechamento de usinas, principalmente nos espaços mais tradicionais. Frente à 

grandiosidade da produção paulista, esses espaços canavieiros se tornaram periféricos. O 

Norte Fluminense, que já possuiu expressividade nacional, nem mesmo no conjunto do 

Centro-Sul poderia ser atualmente considerado central, ou de destaque. Sublinha-se o fato 

de que mesmo essa análise regional precisaria ser mais restrita a meso e micro escalas, 

principalmente quando se trata dos espaços nordestino e paulista, contendo áreas que 

apresentam cada qual suas especificidades. No estado de São Paulo, por exemplo, cidades 

como Ribeirão Preto, Piracicaba, Araçatuba e Presidente Prudente são centros urbanos que 

representam pólos de áreas produtoras com aspectos bastante diferenciados. 

O Setor Sucro-alcooleiro no Estado do Rio de Janeiro 

No estado do Rio de Janeiro, desde a primeira metade do século XX, o plantio de 

cana-de-açúcar e a produção de açúcar e álcool em grandes áreas e grandes quantidades 

ficaram praticamente restritos às áreas que hoje se encontram nas regiões Norte e Noroeste 

Fluminense. De acordo com Gileno Dé Carli (1942), na década de 1940, ainda existiam 28 

usinas de açúcar em funcionamento no território estadual. Uma delas se localizava em Porto 

Real (naquela época distrito de Resende), atual município da Região do Médio Vale do 

Paraíba, e foi comprada na década de 60 pela distribuidora da empresa Coca-Cola do 

Brasil. Outras duas, Santa Luiza e Tanguá, se localizavam em áreas pertencentes aos 

atuais municípios de Saquarema e Tanguá (naquela época parte integrante de Itaboraí), 

respectivamente. Todas as 25 usinas restantes pertenciam a municípios do Norte e do 

Noroeste Fluminense, localizadas ao norte da cidade de Macaé e principalmente na periferia 

das cidades de Campos e Itaperuna. 

Melo (1954), ao descrever as zonas produtoras de açúcar do “sul” do Brasil, afirma: 

a maior e mais importante é a que compreende os municípios norte-orientais 

do estado do Rio de Janeiro, notadamente os da Bacia do Baixo Paraíba. 

Localiza-se ali o famoso município de Campos, o de mais extensos canaviais, 

maior parque industrial e mais elevada produção, no Brasil. Sendo produção 

municipal ela é, todavia, superior a qualquer produção estadual, exceto as de 

Pernambuco e São Paulo. A mancha açucareira fluminense que tem como 

grande núcleo as usinas campistas abrange, bastante forte, as áreas de 

Macaé e São João da Barra e, mais esmaecida, as de São Fidélis, Itaocara e 

Itabapoana (Melo, 1954, p. 71-72). 

Mal deveria saber este autor que, no ano seguinte, a produção canavieira do estado 

de São Paulo superaria os estados do Rio de Janeiro e Pernambuco e se consolidaria como 

líder na produção nacional pelos cinquenta anos posteriores. Pedro Geiger e Ruth Santos, 

também na década de 50, destacavam que 
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em torno da cidade de Campos organizou-se o maior parque de usinas, além 

de inúmeros estabelecimentos que fabricavam aguardente, melado etc. 

Capitais estrangeiros, franceses e ingleses, foram invertidos nesta área com 

as usinas São José, Santa Cruz e Paraíso. Em 1950, de 54.883 hectares 

cultivados de cana-de-açúcar na Baixada Fluminense, 39.300 se localizavam 

no município de Campos” (Geiger e Santos, 1954, p. 7). 

O setor açucareiro fluminense se apresentava, entretanto, relativamente estagnado 

entre as décadas de 30 e 60 e os usineiros, “acomodados” devido à assistência do governo 

através do IAA. Shikida e Bacha (1998), contribuem para esta explicação: 

o produtor da agroindústria canavieira não precisava, necessariamente, 

preocupar-se com alternativas tecnológicas que pudessem reduzir custos e 

proporcionar maior competitividade setorial, posto que sua permanência no 

setor estaria garantida minimamente pela ação do governo (Shikida e Bacha, 

1998, p. 99) 

Para compreender ainda melhor, Caron (1996), esclarece que “a intervenção do Estado (...) 

também teve e tem efeitos no sentido de desfavorecer o surgimento de um ambiente 

competitivo, fazendo com que novos processos sejam postergados ou descartados” (Caron, 

1996, p. 14). 

Sendo assim, apesar do quadro de relativa estagnação, a zona produtora de Campos 

se manteve em destaque ao longo do século XX. Nos últimos 30 anos o Norte Fluminense 

participou com aproximadamente 90% da produção canavieira em todo o estado, enquanto 

as demais regiões, em conjunto, contribuíram com os 10% restantes. A Região Noroeste e a 

Região das Baixadas Litorâneas ainda apresentam uma produção significativa. As outras 5 

regiões de governo apresentam produção pouco relevante, destinada geralmente à 

forragem (cana para ração de animais) ou pequeninos alambiques caseiros produtores de 

aguardente (alguns municípios das regiões do Médio Paraíba, Serrana, Centro-Sul, 

Metropolitana e da Baía da Ilha Grande). 

A diminuição do número de usinas foi gradual, porém marcante. Ao longo de quase 30 

anos, seu número reduziu-se mais do que pela metade, o que revela os processos de 

competição e incorporação de terras e fornecedores de cana, por parte das unidades 

maiores, em detrimento das unidades menores, que são desativadas e deixam de produzir. 

Além da Agrisa, única destilaria autônoma, restaram em atividade, portanto, as usinas 

Pureza (município de São Fidélis), Carapebus (município de Carapebus), Quissamã 

(município de Quissamã), Barcelos (município de São João da Barra), Cupim, Paraíso, 

Sapucaia, Santa Cruz e São José (município de Campos dos Goytacazes). 
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Quanto à indústria a montante do setor sucro-alcooleiro no estado do Rio de Janeiro, 

as usinas e fornecedores buscam equipamentos e insumos químicos e biológicos, 

principalmente em empresas de São Paulo e do Paraná. A cidade do Rio de Janeiro, na 

maioria das vezes, contém apenas escritórios destas empresas. 

Transformações Sócio-espaciais no Interior Fluminense 

O estado do Rio de Janeiro vem passando por transformações sócio-espaciais 

diversas e, apesar de muitas delas terem como ponto de partida a dinâmica da Região 

Metropolitana, pode-se afirmar que ocorrem mudanças que se originam a partir do interior. A 

diversidade de situações encontrada em cada uma das regiões do interior fluminense 

dificulta bastante uma análise de conjunto. Mesmo assim, com base em diversos autores, 

como Galvão (1987), Turnowski (1992), Limonad (1996), Davidovich (1999), Ribeiro (2002) 

e Rua (2002), pode-se apontar os principais fatores em geral que vêm desencadeando 

mudanças geradoras de novas formas de organização do espaço no interior fluminense: a 

modernização parcial da agricultura, o aumento da especulação imobiliária, o crescimento 

do turismo, uma diversificação produtiva em vários setores da economia9, a exploração do 

petróleo na Bacia de Campos, com o pagamento de royalties às prefeituras municipais e, 

por fim, o surgimento de novos municípios. Todos estes fatores, em conjunto, estão na base 

de reconfigurações territoriais, que envolvem modificações na geografia política e 

econômica intra-estadual, com alterações significativas na dinâmica dos mercados de 

trabalho locais e meso-regionais e com mudanças nas estratégias dos principais agentes de 

gestão sobre o território (os governos municipais, estadual e federal, as grandes 

corporações e empresas a elas relacionadas). 

Na verdade, identifica-se em espaço fluminense um aumento na “plurifuncionalidade 

do uso do solo” (Schneider, 1999), na medida em que se aprofunda o “impacto do urbano 

sobre as atividades e recursos” (Ribeiro, 2002, p. 20). A respeito da urbanização, Davidovich 

(1999), ao procurar explicar as condições atuais do interior fluminense, se refere a um 

processo de reestruturação, “envolvendo condições precárias de vida urbana e de relações 

de trabalho, que respondem pelo aparecimento de formas espaciais difusas e transitórias” 

(Davidovich, 1999, p. 8). Ester Limonad (1998), por sua vez, entende a urbanização do 

interior fluminense a partir das redes geográficas e da “dispersão multipolar das atividades 

produtivas” (Limonad, 1998, p. 23), afirmando que 

                                                 
9 As atividades rurais no estado do Rio de Janeiro são um bom exemplo de diversificação produtiva. 
Em muito se alteraram e ficaram cada vez mais variadas, abrigando produtos tradicionais (como cana-
de-açúcar, inhame, mandioca e café, este último em Bom Jardim e Varre-Sai), lavouras temporárias, 
principalmente na Região Serrana (hortícolas e olerícolas, a partir da década de 70), artigos de luxo 
com mercado limitado (queijos de cabra, produtos hidropônicos) e agropecuária de recreação (hotéis-
fazenda, fazendas-hotéis, haras). 
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nas áreas mais dinâmicas o urbano tende a transcender as fronteiras físicas 

das aglomerações através da multiplicação e especialização dos lugares da 

urbanização. Enquanto nas áreas menos dinâmicas, o velho padrão 

concentrador se mantém. Tais padrões tendem a romper, parcialmente, com 

a tradicional dicotomia rural-urbano, desenhando novas interações e 

territorialidades, contribuindo para redefinir a rede urbana (Limonad, 1998, p. 

24). 

Sendo assim, o tradicional recorte rural-urbano não mais se mostra adequado e 

explicativo dos elementos sócio-espaciais em estados como o Rio de Janeiro, assim como 

uma apreciação dicotômica, que parece ser apenas reafirmada com o conceito de “espaços 

periurbanos”, utilizado por autores como Turnowski (1992). É preciso, também, tomar um 

conceito de urbanização que ultrapasse a dimensão física do processo, conforme explicado 

por João Rua (2000a). 

Valores, atitudes e padrões de comportamento são modificados, a partir das 

cidades, e espalham-se pelo território num movimento, simultaneamente 

extensivo e intensivo, como uma nova fronteira para o capitalismo, onde se 

combinam, desigualmente em cada localidade, o rural e o urbano (Rua, 

2000a, p. 419-20). 

Voltando ao que diz respeito à agricultura no interior fluminense, Maria do Carmo 

Galvão (1987) é quem transmite melhor a incorporação parcial dos fatores de modernização 

verificada de forma plena ou muito mais marcante em diversas áreas do Brasil. 

Diferentemente de outros estados, o Rio de Janeiro apresenta muitas atividades agrárias 

que, até os dias atuais, não adotaram totalmente o pacote tecnológico da “Revolução 

Verde”, associado ao processo de modernização da agricultura no Brasil. Mesmo assim, no 

espaço agrário fluminense também se observam diversos reflexos da agroindustrialização e 

da industrialização da agricultura: em vários setores verificou-se o surgimento de 

agroindústrias e a utilização cada vez mais pronunciada de insumos (que revelam a 

presença da indústria a montante). 

Objetivamente, pode-se dizer que os espaços rural e urbano se aproximam com a 

industrialização da agricultura: “a diferença entre os setores de atividade econômica vai 

sendo soldada pela presença, na cidade, do trabalhador assalariado no campo” (Oliveira, 

1995). Isto ocorre com bastante força no Norte Fluminense, nas décadas de 60 a 80, com a 

grande utilização da força de trabalho assalariado temporário, através dos chamados “bóias-

frias”, principalmente no corte da cana. 

Transformações Sócio-espaciais no Norte Fluminense 
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Nas últimas décadas, as principais transformações que vêm ocorrendo no Norte 

Fluminense podem ser associadas a três fatores: a exploração do Petróleo na Bacia de 

Campos, a contínua crise do setor sucro-alcooleiro regional e a expansão da fruticultura. As 

alterações na configuração territorial dos municípios da região têm sido fruto de movimentos 

emancipatórios atrelados principalmente às novas oportunidades que, direta ou 

indiretamente, surgem com a atividade petrolífera. Desde o final da década de 80, Macaé foi 

o centro urbano de maior crescimento da região, justamente porque lá se encontram a sede 

regional da Petrobrás e grande parte das instalações necessárias ao refino e distribuição do 

petróleo. Esta atividade reverte capitais para as prefeituras por meio do pagamento de 

impostos sobre o direito de exploração (royalties). A participação do petróleo na economia 

dos municípios do Norte Fluminense foi fato novo para uma região em que a formação 

sócio-espacial pretérita esteve sempre atrelada, quase unicamente, à tradicional economia 

canavieira. 

Para entender essas transformações e a inserção do Norte Fluminense no CAI sucro-

alcooleiro nacional é necessário partir da formação sócio-espacial específica desta região, 

ou seja, do conjunto de peculiaridades que se revelam em um sub-espaço, a partir de suas 

inter-relações com outros espaços e a partir de fenômenos em outras escalas, que em cada 

área ou local se expressam de forma diferenciada. Tomamos o conceito de formação-sócio-

espacial como um referencial a partir de Santos (1996), considerando que este conceito é 

“indissociável do concreto”, trata das transformações diferenciais das sociedades em 

diversas escalas e expressa a “unidade e a diversidade das muitas esferas – econômica, 

política, jurídica e ideológica – da totalidade social” (Reis, 2000, p. 64). 

A formação sócio-espacial do Norte Fluminense está baseada, portanto, na 

monocultura canavieira que se tornou, ao longo do tempo, uma atividade agrícola comercial 

tradicional, por não ter se modernizado em diversos aspectos. Em alguns municípios atuais, 

como Quissamã e Conceição de Macabú, se apresentam algumas particularidades: 

estabeleceu-se um monopólio produtivo a partir de uma estrutura agrária extremamente 

concentrada desde sua origem. Diferentemente das terras de Campos e adjacências, que 

originalmente apresentaram pequenas e médias propriedades e, somente ao longo do 

século XIX, vieram a se concentrar, propiciando a base para uma formação econômica e 

social (e também espacial) que viria a proporcionar o surgimento de mais de uma grande 

usina. 

Atualmente o município de Campos, com cinco usinas, continua a ser o espaço central 

do Norte Fluminense na produção e transformação da cana-de-açúcar. Na medida em que 

Quissamã e Carapebus, antigos distritos de Macaé, se emanciparam, este último município 

perdeu suas antigas porções territoriais predominantemente dedicadas à atividade 

canavieira e, na atualidade, encontra-se quase totalmente à margem do setor sucro-
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alcooleiro regional, com um reduzido número de fornecedores. Conceição de Macabú, por 

não possuir nenhuma unidade agroindustrial em funcionamento, também ocupa posição 

periférica no que diz respeito ao setor. São João da Barra, a leste e São Fidélis, a noroeste 

da região, são municípios que vêm se tornando cada vez menos relevantes na produção 

canavieira. Cardoso Moreira e São Francisco de Itabapoana, por sua vez, são espaços 

periféricos mas ainda bastante integrados a Campos, devido ao grande número de 

trabalhadores, no caso do primeiro e ao grande número de fornecedores, no caso do 

segundo, ainda que os produtores de cana do norte de São Francisco vendam sua produção 

para a usina Paineiras, localizada ao sul do estado do Espírito Santo. 

Contrastando com a grande prosperidade da economia açucareira regional no 

passado, constata-se sua contínua crise no presente, para a qual contribuem diversos 

fatores, entre os quais podemos destacar: a crescente escassez de matéria-prima em 

contraste com o aumento exagerado do parque agroindustrial; a concorrência, o fechamento 

de usinas e sua busca por fornecedores de cana; a liberação dos preços do açúcar, do 

álcool e da cana-de-açúcar, com o fim de uma tradição subvencionista Estatal; a pequena 

expressividade da agroindústria canavieira do Norte Fluminense em comparação com o 

complexo sucro-alcooleiro paulista e a exclusão social agravada pelo desemprego. Todos 

esses fatores, em conjunto com o contraditório processo de modernização agrícola que 

incorpora inovações tecnológicas10, sem promover o desenvolvimento social, “abalam” o 

mercado de trabalho na região, em grande parte baseado nas atividades do setor sucro-

alcooleiro. 

Sendo assim, ainda que o cultivo de cana esteja enraizado como fonte de renda e 

sustento de muitas famílias, essa conjuntura, ao longo da década de 1990 se mostrou, por 

um lado, desfavorável a esta atividade e contribuiu, por outro lado, para que diversos 

trabalhadores procurassem outras ocupações no campo e na cidade. A principal opção de 

muitos fornecedores de cana (principalmente médios e grandes) se tornou investir também 

na produção de frutas, concorrendo para o começo de uma reconversão produtiva que havia 

se iniciado de forma restrita, no final da década de 1970, ao distrito (atual município) de São 

Francisco de Itabapoana. Fora deste município, essa reconversão baseada na fruticultura 

não se desenvolveu na prática11 ao longo da década de 1980 e no início da década de 

1990, mas se tornou mais provável e um pouco mais consistente, a partir do momento em 

que o governo estadual elaborou o Programa Frutificar, oferecendo financiamento para 

                                                 
10 Para uma melhor compreensão a respeito das inovações tecnológicas e sua influência na produção 
do espaço no Norte Fluminense, ver o trabalho de Júlia Adão Bernardes (1995): “Mudança técnica e 
espaço: uma proposta de investigação”. 
11 A diversificação produtiva com base na fruticultura já é de longa data uma plataforma política de 
muitos candidatos no estado do Rio de Janeiro. O resultado é que, pelo discurso, a fruticultura já seria 
um elemento amplamente difundido na economia regional, embora na prática se possa verificar uma 
presença ainda modesta (relativamente ao discurso) desta atividade. 
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projetos de abacaxi, maracujá e côco, com juros baixíssimos e ótimas condições de 

pagamento. 

Criou-se, portanto, ainda que de forma relativamente incipiente, uma opção no 

mercado de trabalho especificamente agrícola. Além do trabalho na enxada, preparando a 

terra para rebrota da cana, do plantio de canaviais e do corte de cana, passou a existir uma 

demanda crescente por força de trabalho, por exemplo, na polinização do maracujá e na 

indução do abacaxi. Além disso, verifica-se cada vez mais, em inúmeras localidades da 

região, a combinação de atividades agrícolas e não-agrícolas para a composição da renda 

“familiar”. Na medida em que a mecanização da lavoura canavieira e a crise do setor sucro-

alcooleiro provocaram a dispensa de muitos trabalhadores, grande parte do excedente 

procurou trabalhos temporários em atividades urbanas como, por exemplo, a construção 

civil. 

O Setor Sucro-alcooleiro no Norte Fluminense, seu Padrão de Organização no Modelo 
CAI e os Problemas que Configuram sua Crise 

De todas as áreas do interior do estado do Rio de Janeiro, aquela relativa à região 

Norte Fluminense é a única a apresentar continuamente, ao longo dos últimos trinta anos e 

em um setor específico (o canavieiro), um padrão de organização com características típicas 

do modelo CAI. Este padrão corresponde à organização da atividade agrícola em moldes 

industriais, a partir da concentração e centralização de capitais, à forte presença do Estado 

com políticas de financiamento rural e fomento à produção. As demais atividades 

agropecuárias praticadas em território fluminense, nos últimos trinta anos tiveram cada qual 

seu grau de modernização e padrão de organização, sem no entanto atingir o chamado “CAI 

completo” (Graziano da Silva e Kageyama, 1988). 

Questiona-se, entretanto, o fato de o complexo canavieiro ser atualmente, no Norte 

Fluminense, um “CAI completo”, por não haver um parque industrial a montante localizado 

na própria região (ou próximo a ela). Os tratores, adubos, inseticidas, assim como muitos 

materiais e máquinas necessários ao equipamento das unidades agroindustriais (usinas), 

são trazidos, em sua maioria, do estado de São Paulo. Apesar disso, grande parte das 

empresas envolvidas no parque industrial a montante da cultura da cana possui um 

representante ou escritório localizado no município do Rio de Janeiro ou Região 

Metropolitana. Além disso (e o que é mais importante), existe no Norte Fluminense uma 

utilização em larga escala de insumos dos mais variados. Sublinhamos, portanto, que as 

indústrias de insumos não precisam estar instaladas (localizadas) na região em questão 

para atuar intensamente em qualquer gênero de cultivo ou setor agropecuário. 

O que se pretende ressaltar é que o conceito de “complexo agroindustrial” deve ser 

apreendido em escala nacional. Porém, como cada área produtora do país sempre possui 
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suas particularidades, o CAI deverá ser utilizado com algumas restrições, ou especificações. 

Contudo, é preciso deixar claro que, no caso da cana-de-açúcar no Norte Fluminense, este 

conceito não deve ser abandonado até o presente momento. 

Com base nessas considerações, pode-se afirmar que o setor canavieiro no Norte 

Fluminense integra o CAI sucro-alcooleiro nacional e está composto atualmente por nove 

unidades agroindustriais (anteriormente especificadas) que moem, em conjunto, 4 milhões e 

500 mil toneladas de cana por safra (média aproximada das últimas cinco safras – ver mapa 

4). No entanto, perdeu sua expressividade principalmente ao longo das últimas cinco 

décadas e atualmente ainda se encontra em crise. Seu papel nacional se reduziu muito, a 

ponto de não mais ser significativo nesta escala. Já em escala meso-regional, o setor 

canavieiro do Norte Fluminense ainda é relevante e não pode ser esquecido como elemento 

da “formação sócio-espacial” (Santos, 1996) específica da região. 

A crescente escassez de matéria-prima, com uma redução cada vez maior da área 

plantada com cana-de-açúcar, hoje contrasta com o aumento exagerado da capacidade do 

parque agroindustrial que ocorreu na década de 70, em virtude do Proálcool. Mesmo que 

hajam restado 9 das 19 usinas existentes no início da década de 70, ainda assim verifica-se, 

até hoje, uma capacidade ociosa por parte das mesmas. Em função desta característica, um 

dos principais problemas do setor sucro-alcooleiro no Norte Fluminense está no contínuo 

“canibalismo” entre usinas. As unidades agroindustriais que contam com instalações e 

equipamentos mais modernos acabam captando os fornecedores das usinas menos 

modernizadas que, consequentemente, param de funcionar. Isso vem ocorrendo 

principalmente no município de Campos, onde muitas unidades agroindustriais 

encontravam-se instaladas próximas umas das outras. As usinas de municípios como 

Quissamã e Carapebus, apesar de menos modernizadas, conseguem se manter ativas por 

serem as únicas em cada município. Sendo assim, a localização geográfica e a estratégia 

de manutenção de um mínimo de 50% de matéria-prima produzida em terras das próprias 

usinas, garantindo matéria-prima para ao menos um bom período de moagem, são fatores 

que têm evitado o encerramento das atividades de algumas delas. O município de São 

Fidélis ainda contém uma usina ativa (Pureza), que vinha conseguido se manter 

basicamente devido aos mesmos fatores, mas recentemente recebeu apoio12 do grupo 

MPE, empresa que vem atuando no setor de fruticultura, principalmente através da 

agroindústria Bela Joana. Apesar disto, no início da década de 80, quando começava a já 

citada escassez de matéria-prima, a usina Pureza incorporou fornecedores de outra, 

localizada no mesmo município e que acabou encerrando suas atividades. 

                                                 
12 A MPE arrendou terras da usina Pureza, plantou áreas novas e está garantindo a continuidade do 
fornecimento de cana. A Pureza tem 117 anos, com maquinário antigo de origem inglesa e iria 
encerrar suas atividades no segundo semestre de 2002. 
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Em Campos, existem duas unidades agroindustriais que têm se modernizado mais 

intensamente (Sapucaia e Santa Cruz), onde são observados vários aspectos técnicos 

envolvendo a otimização da produção agrícola: problemas e adaptações necessárias no que 

diz respeito à utilização de máquinas colheitadeiras e embarcadeiras, tipos e técnicas de 

irrigação, aproveitamento de rejeitos industriais ricos em matéria orgânica para a adubação 

(torta de filtro) e ferti-irrigação (vinhoto), o sistema de infra-estrutura necessário para a 

modernização da produção agrícola (rede elétrica e automação da irrigação), entre outros. 

Entretanto, vale lembrar que estas usinas são exceções e que este quadro de crise e 

disputas internas está inserido numa concorrência em escala mais ampla, com outros 

espaços canavieiros do Brasil, sobretudo o de São Paulo. A atual pequena expressividade 

da agroindústria canavieira do Norte Fluminense em comparação com o complexo sucro-

alcooleiro paulista pode ser explicitada da seguinte forma: a maior unidade agroindustrial de 

todas no estado de São Paulo, a usina Santa Elisa, produz sozinha o açúcar e o álcool que 

todas as nove usinas do Norte Fluminense produzem em conjunto. Tal situação deve ser 

entendida somente a partir da compreensão de toda a diferenciada formação sócio-espacial 

de cada um desses espaços canavieiros e do desenvolvimento sócio-econômico em geral 

dos próprios estados de São Paulo e do Rio de Janeiro13. 

As médias de açúcar produzido, álcool produzido e cana moída pelas usinas do Norte 

Fluminense nas últimas cinco safras revelam que a usina Sapucaia desponta como líder na 

região. O parque agroindustrial a jusante é mais desenvolvido e significativo na órbita da 

cidade de Campos. Usinas como Pureza, Carapebús e Quissamã se encontram em outro 

patamar de capacidade de transformação e produção que vem, há algum tempo, colocando 

em risco a continuidade de suas atividades. Recentemente o Grupo Othon, que controla as 

usinas Cupim, Barcelos e Carapebus, anunciou o fechamento das duas últimas e as canas 

que antes eram levadas para as três, serão processadas apenas pela usina Cupim14. Com a 

desregulamentação do setor sucro-alcooleiro, as estratégias empresariais tendem a ser 

mais dinâmicas na região, a exemplo do que vem ocorrendo em São Paulo. Muitas usinas 

tendem a ser negociadas apesar de que, é preciso lembrar, quase todas as usinas do Norte 

                                                 
13 No Norte Fluminense existem usinas muito antigas, com instalações e maquinário bastante 
ultrapassados (alguns até mesmo do final do século XIX, como uma máquina a vapor na usina 
Quissamã). As usinas de São Paulo e de vários outros espaços canavieiros do país surgiram em época 
mais recente e, em geral, passaram por ciclos mais curtos de incorporação de inovações tecnológicas. 
Em função disto, existe hoje uma dificuldade muito maior de modernizar as infra-estruturas 
agroindustriais no Norte Fluminense. 
14 Fato este que coloca em evidência as estratégias empresariais como importantes elementos da 
organização do espaço, o que nos remete novamente ao conceito de gestão territorial. Neste caso, 
resta saber o que irá acontecer aos fornecedores da usina Carapebus, sobre a qual se afirmava que a 
localização mais distante do maior centro produtor, que é Campos, garantia o fornecimento de 
matéria-prima e a continuidade de seu funcionamento. 
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Fluminense já pertencem, desde há muitas décadas, a grupos empresariais do Nordeste e 

até mesmo de São Paulo. 

Através do mapa 2 é possível notar também que a estratégia de moer canas de terras 

próprias e também de fornecedores é utilizada por todas as usinas. As canas próprias de 

cada usina garantem o fornecimento. Por isso, mais de 50% da cana moída pelas usinas em 

geral é de fazendas próprias ou arrendadas. A exceção está na usina Paraíso, pertencente 

ao mesmo grupo empresarial da Agrisa, que tem ampliado muito sua moagem anual através 

do contrato com fornecedores. Os dados e entrevistas realizados nas usinas confirmam o 

processo de diminuição do número de fornecedores e redução, também, da quantidade de 

cana fornecida por cada produtor, na maioria dos casos. 

A crise econômica provocada pela liberação dos preços e pelo fim de uma tradição 

subvencionista por parte do Estado, no início da década de 90, só veio agravar a situação 

dos fornecedores de cana e das usinas do Norte Fluminense. Apesar deste quadro 

extremamente desfavorável, a economia canavieira na região em questão deve continuar a 

ser alvo de atenção, por sua ainda expressiva fonte de arrecadação de ICMS e ocupação da 

mão-de-obra rural e urbana, sem a qual não restariam opções de trabalho para grande parte 

da população na região. Também vale mencionar que a estrutura agrária concentrada e a 

falta de opções para o desenvolvimento sócio-econômico, historicamente fizeram do Norte e 

do Noroeste Fluminense, áreas de êxodo rural e expulsão de população para outras regiões 

do estado do Rio ou mesmo para outras partes do país. 
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Urbanização e Organização Espacial do Norte Fluminense no Quadro das Mudanças 
Atuais 

Retomando resumidamente explicações anteriores, a exclusão social agravada pelo 

desemprego, a proletarização, as migrações campo-cidade, são algumas das 

transformações sócio-espaciais que se intensificaram nas décadas de 1970 e 80 no Norte 

Fluminense. Entretanto, na década de 1990, com o pagamento de royalties de petróleo e a 

emancipação de municípios (Quissamã, Cardoso Moreira, Carapebus e São Francisco de 

Itabapoana), aliados à recente tentativa de implantação de pólos de fruticultura, essas 

transformações sócio-espaciais ganharam novas nuances, principalmente no que diz 

respeito ao aproveitamento da mão-de-obra rural em novos tipos de atividades agrícolas 

(Rua, 1998), com a consequente possibilidade de retenção de parte do êxodo rural. Uma 

nova situação já se verifica a partir da qualidade dos fluxos migratórios, que antes tinham 

nas vilas, apenas um patamar migratório em direção aos centros urbanos mais importantes 

(Limonad, 1996). As sedes de distrito agora começam a reter parte dessa população, com 

famílias que passam a compor sua renda a partir de atividades agrícolas e não-agrícolas. 

Sendo assim, o que vem começando a mudar, ainda de forma incipiente, no Norte 

Fluminense é a intensidade e a qualidade da urbanização, que vem se desenvolvendo em 

eixos, como na Estrada do Açúcar, que liga a cidade de Campos ao Farol de São Tomé, no 

litoral, atravessando a área tradicionalmente denominada como planície canavieira. Nesta e 
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em outras áreas de toda a região, ocorre uma difusão do urbano, tomada não somente 

como processo de dimensão física, mas também de dimensões ideológicas e culturais (Rua, 

2000a), em que a população do campo não mais se encontra isolada, desenvolvendo agora 

atividades típicas do “modo de viver urbano” e utilizando-se de serviços um pouco mais 

diversificados. Entre a localidade do Farol de São Tomé e a cidade de Campos, existem 

distritos como Santo Amaro (que continha a usina de mesmo nome, desativada em 1991), 

Mussurepe (onde a usina Poço Gordo está em ruínas), São Sebastião de Campos (que 

continha a usina Cambaíba, também desativada) e Tocos (que contém a usina Paraíso). 

São localidades que vêm reduzindo seu vínculo com a atividade canavieira, onde ainda se 

encontra grande número de olarias, mas as ocupações urbanas começam a ser mais 

evidentes que as agrícolas e extrativas. 

A rodovia BR-101, por sua vez, constitui-se no vetor principal de urbanização do Norte 

Fluminense e é identificada por Rua (2002) como um dos eixos de urbanização em 

destaque em todo o estado. Entretanto, essa urbanização só é mais significativa ao cortar o 

interior da Região das Baixadas Litorâneas e chegar a Macaé. As cidades de Carapebus, 

Conceição de Macabú e Quissamã, por exemplo, se encontram para além deste eixo, já 

integradas à cidade de Macaé por estradas pavimentadas em bom estado, mas ainda não 

totalmente incluídas em um processo de ocupação, crescimento populacional e especulação 

imobiliária que vem atingindo diversas áreas entre diferentes cidades do interior do estado 

do Rio de Janeiro. 

O município de Quissamã merece destaque, em particular, pois vem apresentando 

diversas transformações, explicadas por Rua (2000b). Uma delas se refere ao plantio de 

côco e à criação de uma cooperativa de produtores que, em 2002, passou a contar com 

uma agroindústria envasadora de água de côco, “unidade integradora” entre o segmento 

agrícola e o mercado, assim como a agroindústria Bela Joana, conforme será visto a seguir. 

Entre Macaé e Campos, o uso do solo é dominado por canaviais e pastagens e 

existem poucos núcleos habitacionais. Próximo à cidade de Campos, localiza-se a usina 

Cupim e, junto às instalações da Petrobrás (oleodutos e refinaria), observa-se uma extensa 

e estreita faixa formando uma favela, ocupando o território da União ao longo da ferrovia. 

Para o leste, entre Campos e São João da Barra, encontram-se pequenos 

aglomerados em sequência, canaviais da usina Barcelos (que será desativada) e uma 

paisagem monótona quando se atravessa os cordões de restinga em direção ao litoral. As 

terras do atual município de São João da Barra são menos aptas à agricultura e contêm 

apenas a pecuária bovina como atividade de destaque. Já as terras do antigo distrito de São 

Francisco de Itabapoana, desde 1997 um município, são formadas quase totalmente por 

tabuleiros terciários e contêm uso agrícola dos mais intensivos de todo o Norte Fluminense, 
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com estabelecimentos rurais de cana, mandioca, abacaxi e maracujá. Este padrão agrário é 

uma exceção na região e serviu de “laboratório” para a tentativa de implantar o pólo de 

fruticultura no Norte e no Noroeste Fluminense.15 Em São Francisco de Itabapoana também 

são encontradas três unidades de pequeno e médio porte, processadoras de maracujá e 

abacaxi, de importante destaque para o contínuo desenvolvimento da fruticultura municipal 

nas últimas décadas. 

Partindo de Campos para o sentido oeste, observam-se grandes áreas de canaviais 

pertencentes à usina Santa Cruz, núcleos de povoamento esparsos e, antes de chegar ao 

município de São Fidélis, o mais recente “fixo” de relevância para o desenvolvimento 

agrícola regional: a agroindústria Bela Joana, grande processadora de abacaxi e maracujá, 

com capacidade de processar outros tipos de frutas, como goiaba e mamão. Esta fábrica 

cumpre o papel de “empresa integradora”, extremamente necessária ao desenvolvimento do 

Programa Frutificar. Segundo dados da própria empresa, já existem mais de dois mil 

empregos gerados na região a partir de sua atuação. Mesmo assim, cabe destacar a 

existência de grande controvérsia quanto ao desenvolvimento social que a Bela Joana e o 

Frutificar podem proporcionar ao Norte Fluminense, na medida em que os projetos de 

fruticultura são aprovados somente para proprietários ou arrendatários que já possuem rede 

elétrica instalada e disponibilidade de água para irrigação, entre outros pré-requisitos. Isso 

claramente inclui apenas produtores que já eram mais capitalizados, ou melhor, essas e 

outras condições do programa, o tornam excludente em relação aos pequenos agricultores e 

concentrador em relação à agroindústria que, agora, precisa ser investigada em seu padrão 

de organização, pois começa a reproduzir novamente características típicas do modelo CAI. 

O último eixo rodoviário importante entre cidades do Norte Fluminense é o da BR-356, 

que liga Campos a Itaperuna, passando pelo município de Cardoso Moreira, antigo distrito 

de Campos. Neste trecho se encontram a usina Sapucaia e extensas áreas de canaviais, 

configurando um espaço de muito poucas habitações, quase totalmente dedicado à 

produção agrícola. Há que se destacar ainda a localidade de Outeiro, onde residem muitos 

trabalhadores rurais desta área, que possuía uma usina de mesmo nome. Recentemente as 

instalações da usina Outeiro foram arrendadas pelo grupo MPE, que irá financiar o plantio 

de cana e tem planos de reativá-la. 

                                                 
15 São Francisco de Itabapoana, até a década de 70 possuía apenas a mandioca como importante 
cultura e matéria-prima, beneficiada por 172 bulandeiras (casas de farinha). O baixíssimo preço da 
mandioca promoveu a gradativa substituição desta cultura no final da década de 70. Houve a 
introdução da cana e um grande crescimento agrícola também a partir do abacaxi e do maracujá. O 
Frutificar, iniciado em julho de 2000, vem apenas reforçando a expressividade da fruticultura neste 
município. Atualmente, 50% dos projetos aprovados pelo Frutificar em todo o estado encontram-se 
em São Francisco de Itabapoana. 
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Considerações Finais: o Complexo Agroindustrial Sucro-alcooleiro como Fator de 
Permanência e de Mudanças no Norte Fluminense 

A modernização da agricultura no Brasil e a constituição dos complexos agroindustriais 

formaram a via de desenvolvimento da agricultura brasileira na segunda metade do século 

XX. Esta foi a premissa adotada neste trabalho, um ponto de partida calcado em diversos 

estudos, para investigar em profundidade um CAI específico e a função por ele exercida nas 

transformações sócio-espaciais de uma região produtora em particular. 

O quadro de “permanência” e de “atraso”, como qualificam diversos autores, no caso 

do Norte Fluminense se refere fundamentalmente ao setor canavieiro e sua inserção no CAI 

sucro-alcooleiro nacional, mas não se restringe a este setor produtivo. Em verdade são 

termos que fazem alusão à manutenção de diversas características da geografia regional, 

ou melhor, formas e funções (Santos, 1985) que compõem a organização deste sub-espaço, 

reafirmando elementos cristalizados de sua estrutura e, no processo, inibindo 

transformações sócio-espaciais mais dinâmicas e profundas. 

Muitas dessas características ou elementos “mantenedores” de uma específica 

organização do espaço no Norte Fluminense se referem justamente ao setor sucro-

alcooleiro, à tradição do trabalho com a lavoura de cana, às infra-estruturas presentes e já 

instaladas, que proporcionam e induzem a continuidade desta atividade produtiva, bem 

como o processo de industrialização da matéria-prima em si, com grande quantidade de 

pessoas envolvidas na atividade usineira e no “status” que ela confere, em um quadro de 

semi-patriarcalismo e relações sociais que nem sempre demonstram uma mentalidade 

empresarial em seu sentido mais estrito. Todo este conjunto configura o que muitos autores 

inadvertidamente insistem em chamar de “vocação regional”, termo que “naturaliza” os 

elementos de uma formação sócio-espacial, como se o espaço, ele próprio, não fosse 

produzido pelos homens (Santos, 1985). 

Considerando, portanto, todas essas observações, pode-se apontar que existe na 

atualidade um papel contraditório exercido pelo CAI sucro-alcooleiro nas transformações 

sócio-espaciais do Norte Fluminense. De um lado, o CAI estabelece uma dinâmica que esta 

região, como “tradicional” espaço de produção, não consegue acompanhar, mas que 

provocou mudanças significativas desde a década de 70, como a crescente incorporação de 

insumos na agricultura, a gradativa e ainda incompleta adoção de uma racionalidade 

industrial no plantio e colheita da cana, as alterações nas relações de produção, as 

estratégias empresariais que interferem na concentração de capitais e na “seleção” de 

mercado que, principalmente nos últimos anos, determinou o fechamento de algumas usinas 

e a contínua atividade de outras. Todas essas alterações no setor sucro-alcooleiro 

interagem (e são por si mesmas), transformações na sociedade que produz este espaço, 
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interferindo portanto no processo de urbanização (que hoje é qualitativamente diferente), no 

aumento das trocas inter-setoriais e da divisão do trabalho, na busca de novas atividades 

econômicas (induzida principalmente pela desterritorialização do trabalho), sejam elas 

agrárias ou urbanas. Este é um papel gerador de transformações, ainda que limitadas em 

muitos aspectos. 

Por outro lado, a contínua inserção desta região no CAI sucro-alcooleiro nacional, 

ainda que precária16, demonstra seu papel na continuidade dos elementos que compõem 

sua estrutura. A estrutura agrária concentrada se mantém, assim como a concentração de 

renda e as profundas desigualdades sociais, pois são poucas as transformações relativas à 

criação de novas oportunidades oferecidas aos trabalhadores de dentro e de fora da 

agricultura. Eis novamente a combinação do capital territorializado - que se materializa nas 

grandes propriedades rurais de usinas e alguns fornecedores de cana altamente 

capitalizados - com o monopólio do território estabelecido pela dinâmica deste mesmo 

capital, materializado na continuidade do fornecimento de cana para usinas e na 

diversificação produtiva inexpressiva ou quase nula em muitas localidades. A 

“monopolização do território” (Oliveira, 1995) no Norte Fluminense ocorre devido ao fato de 

que, somente na atividade canavieira, haverá maiores possibilidades de se conseguir lucro 

ou, na maioria dos casos, o retorno de um investimento para continuar a sobreviver e poder 

trabalhar no ano seguinte (ainda que este seja apenas o da força de trabalho, no caso do 

trabalhador assalariado). Este é um papel de manutenção, que contribui para toda esta 

relativa “inércia” na produção e organização do espaço regional. 

Há que se considerar esta contradição, combinada com fatores externos à dinâmica 

específica do CAI sucro-alcooleiro nacional e do setor canavieiro regional, para realmente 

entender uma certa renovação no papel dos mesmos. Um destes fatores é a proposta de 

disseminar o cultivo de frutas na agricultura fluminense. Atualmente, pode-se afirmar que o 

papel do setor sucro-alcooleiro no Norte Fluminense também é, portanto, servir como ponto 

de partida para uma diversificação (ou reconversão) produtiva, que já se encontra em 

estado avançado e vem provocando crescimento agrícola em São Francisco de Itabapoana. 
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