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Resumo 
 
A produção de cana-de-açúcar na Região da Alta Mogiana Paulista apesar de 

antiga era pouco expressiva até a década de 1990. Desde então, a área plantada 

teve um aumento significativo, que se intensificou principalmente ao longo da 

década de 2000, devido aos incentivos estatais à produção de Etanol e ao aumento 

da demanda global por combustíveis renováveis e açúcar. Entre 1990 e 2010, a 

área cultivada de café reduziu de 45.296 ha para 36.932 ha (IBGE, 2012). Ao 

contrário, a área de cana-de-açúcar teve um aumento significativo, ao passar de 

apenas 436 ha em 1990, para 68.350 ha em 2010. No mesmo período, a 

quantidade produzida passou de cerca de 35 mil toneladas para mais de 5,2 

milhões de toneladas (IBGE, 2012).  Assim, essa Região conhecida desde o final do 

século XIX, como Cinturão Cafeeiro, vem sofrendo um processo simultâneo de 

convivência e reestruturação produtiva do café com a cana-de-açúcar, acarretando 

em transformações no campo e nas cidades. Dessa forma, este trabalho tem como 

objetivo principal analisar as implicações decorrentes da expansão da cana-de-

açúcar na Região da Alta Mogiana Paulista, como a modernização e a perda da 

diversidade agrícola, a concentração fundiária, as modificações no mercado de 

trabalho e a dinâmica populacional. Acreditamos que através da análise das 

características dos circuitos espaciais produtivos da cana-de-açúcar e do café e de 

seus respectivos círculos de cooperação, poderemos compreender as implicações 

que vêm ocorrendo nessa região devido à reconversão produtiva do espaço agrícola 

e ao convívio entre café e cana-de-açúcar. 

 

Palavras - chave: Modernização da agricultura; expansão da cana-de-açúcar; 

convivência e reestruturação produtiva; transformações no campo; Alta Mogiana 

Paulista. 
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Introdução 

A produção de cana-de-açúcar na Região da Alta Mogiana Paulista3 

apesar de antiga era pouco expressiva até o início da década de 1990. Porém, a 

partir desta mesma década, iniciou-se a expansão de sua produção, 

concomitantemente ao processo de desregulamentação do complexo 

sucroalcooleiro, marcada pela dissolução do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), 

em 1990. 

A partir da década de 2000, a expansão do setor sucroalcooleiro se 

intensificou atrelada diretamente à retomada da importância do etanol na matriz 

brasileira de combustíveis, devido à alta do petróleo, entre 2000 e 2002, assim 

como no lançamento do veículo “flex-fuel” no mercado nacional.  Há também a 

crescente demanda mundial por combustíveis considerados “sustentáveis”, devido 

ao imperativo da questão ambiental. 

A área de cana-de-açúcar teve um aumento significativo na região, ao 

passar de apenas 436 ha, em 1990/91, para 68.350 ha, em 2010. No mesmo 

período, a quantidade produzida passou de cerca de 35 mil toneladas para mais de 

5,2 milhões de toneladas  (IBGE, 2012). 

As expectativas para o setor sucroalcooleiro da região é de uma 

expansão ainda mais acentuada, seguindo tanto a tendência nacional quanto a do 

estado de São Paulo, devido ao conjunto de políticas públicas para a expansão 

produtiva das lavouras de cana-de-açúcar em 2012. A partir deste período foram 

incluídas linhas de crédito, através do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), para o desenvolvimento de novas tecnologias 

industriais (modernização das unidades agroprocessadoras) e expansão e 

renovação dos canaviais (MAPA, 2012a; 2012b). 

No entanto, a Região da Alta Mogiana Paulista, também conhecida como 

Cinturão Cafeeiro da Região de Franca, se caracteriza como uma região 

especializada na produção cafeeira. O café chegou à região no final do século XIX, 

como decorrência da expansão da cultura no interior paulista, conjugada com a 

instalação dos trilhos da extinta Companhia Mogiana de Estrada de Ferro. 

Atualmente, a Alta Mogiana é a principal região produtora de café do 

estado de São Paulo. Na safra 2010-2011, a área plantada foi de 56.361 ha para 
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 Consideraremos como região da Alta Mogiana Paulista a área definida pela presença histórica e pelo predomínio da 
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uma quantidade produzida de 882.610 sacas, correspondendo, respectivamente, a 

30,8% da área plantada e 28,4% da quantidade produzida no estado (CONAB, 

2011). No ano de 2011, a Região obteve a Indicação de Procedência “Cafés da Alta 

Mogiana”. No entanto, ocorreu uma considerável diminuição da área cultivada de 

café entre 1990 e 2010, reduzindo de 45.296 ha para 36.932 ha (IBGE, 2012). 

Podemos observar que após mais de um século de cultivo de café, a 

partir da década de 1990, a cafeicultura passou a conviver mais intensamente e a 

ser substituída pelas lavouras de cana-de-açúcar. 

A partir desta situação propomos analisar neste trabalho algumas 

transformações acarretadas pela expansão da cana-de-açúcar sobre áreas de café, 

pastagens e outras atividades agropecuárias, considerando suas consequências 

para o campo, como: estrutura fundiária, êxodo rural, especialização produtiva, 

perda da diversidade agrícola, relações de posse e arrendamento da terra. 

 

A expansão da produção de cana-de-açúcar na Região da Alta 

Mogiana Paulista. 

A reconversão e o convívio produtivo da cana-de-açúcar com a 

tradicional cafeicultura regional têm acarretado em consequências tanto para o 

campo quanto para as cidades. Evidencia-se, dentre outros, a modernização 

agrícola, com o consequente aprofundamento da especialização regional produtiva, 

a perda da diversidade agrícola, a concentração fundiária e o êxodo rural, que vêm 

acarretando na periferização das cidades e no aumento das desigualdades sócio-

espaciais. 

O processo de desregulamentação do complexo sucroalcooleiro, 

marcada pela dissolução do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), em 1990, ocorreu 

no momento em que o preço do açúcar no mercado internacional estava mais alto, 

favorecendo a expansão do setor sucroalcooleiro paulista. Além disso, a expansão 

deste setor se intensificou durante a década de 2000. Como afirma Camargo 

(2008), Saparovek et al.(2009) e Olivetti et al. (2010), nos últimos anos, sua 

expansão esteve atrelada diretamente à retomada da importância do etanol na 

matriz brasileira de combustíveis, devido à alta do petróleo, entre 2000 e 2002, 

assim como no lançamento do veículo “flex-fuel” no mercado nacional.  Há também 

a crescente demanda mundial por combustíveis considerados “sustentáveis”, devido 

ao imperativo da questão ambiental. 



De maneira generalizada, o complexo sucroalcooleiro paulista se 

beneficiou diante destes acontecimentos devido ao seu maior dinamismo, com 

estruturas administrativas e produtivas modernas. Como afirmam Elias (2003), 

Baccarin (2005) e Vian et al. (2007), na verdade, o complexo sucroalcooleiro 

paulista se beneficiara desde a criação do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), 

em 1970.4 Ainda segundo Elias (2003), durante a vigência deste programa, entre os 

anos de 1970 e 1990, instalaram-se unidades agroprocessadoras sucroalcooleiras5  

por todo o estado de São Paulo. Atualmente são 193 unidades instaladas e 11 em 

projeto de instalação,6 se configurando como o maior produtor entre os estados 

brasileiros (CONAB, 2010). 

A tabela abaixo (tabela 1) demonstra que a área colhida de cana-de-

açúcar teve um aumento significativo na região, ao passar de apenas 436 ha, em 

1990/91, para 68.350 ha, em 2010. No mesmo período, a quantidade produzida 

passou de cerca de 35 mil toneladas para mais de 5,2 milhões de toneladas. 

 

Tabela 1: Área colhida de cana-de-açúcar em hectares (ha)/ Produção de cana-de-açúcar em toneladas (t) – Alta Mogiana Paulista 

1990/1991 -2009/2010 

Municípios – 

Alta Mogiana 

Paulista 

Cana-de-

açúcar – área 

colhida (ha) 

1990 

Cana-de-

açúcar – área 

colhida (ha) – 

2010 

% Cana-de-

açúcar – 

Produção (t) – 

1990/1991 

Cana-de-

açúcar – 

Produção (t) – 

2009/2010 

% 

Cristais Pta. 38 1.900 4900,0% 1140 190.000 16.566,7% 

Franca *** 2.600 - *** 208.000  - 

Itirapuã (*) 150 - (*) 14.250 - 

Jeriquara *** 5.700 - *** 333.750 - 

Patrocínio Pta. 38 13.800 36215,8% 2.540 774.000 30.372,4% 

Pedregulho ** 4.380 - ** 352.600 - 

Restinga * 15.000 - * 1.120.000 - 

Ribeirão Corrente **** 3.720 - **** 360.000 - 

Rifaina * 2.500 - * 212.500 - 

São José da Bela 

Vista 

360 18.600 50066,7% 31.137,5 1.665.000 5247,3% 

Total 436 68.350 15.576,6% 34.817 5.230.100 14.921,5% 

Fonte: IBGE: Produção agrícola municipal (PAM) – Organizado por Thiago Franco Oliveira de Carvalho. 
* inserção cultivo cana-de-açíucar em 1994;** inserção do cultivo da cana-de-açúcar em 1995;*** inserção do cultivo da cana-de-açúcar em 

1996;**** inserção do cultivo da cana-de-açúcar em 1998; (*) inserção do cultivo da cana-de-açúcar em 2008. 
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Este fato decorreu da sua tradição no cultivo de cana-de-açúcar e da sua transformação industrial, com elevada 

produtividade, assim como em virtude de sua alta capacidade de rapidamente expandir o meio técnico-científico-informacional, 
tornando-se o Estado preferencial para os investimentos gerados com o Proálcool (ELIAS, 2003). 
5
 As unidades produtivas do setor sucro-alcooleiro dividem-se basicamente em três tipos: a) usinas mistas com destilarias 

anexas (produzem açúcar e álcool); b) destilarias autônomas (produzem somente álcool); c) usinas de açúcar (produzem 
somente açúcar) (CASTILLO,2009). 
6
 Disponível em: <http://www.udop.com.br/index.php?item=mapa_bra>. Acesso em: 23 de jan. de 2013. 



Até o início da década de 1990, as poucas plantações de cana-de-açúcar 

eram restritas aos municípios de Cristais Paulista, Patrocínio Paulista e São José da 

Bela Vista. Porém, a partir de 1994, a cana-de-açúcar se expandiu para o município 

de Restinga e nos anos subsequentes para os demais municípios da região (IBGE, 

2012). 

Os três municípios destacados anteriormente são os que apresentaram 

as maiores áreas plantadas em 2010, com cerca de 18.600 ha, 15.000 ha e 13.800 

ha, respectivamente (IBGE, 2012). Além disso, como citamos anteriormente, as 

expectativas para a região é de uma expansão ainda mais acentuada, seguindo 

tanto a tendência nacional quanto a do estado de São Paulo. 

O mapa abaixo (mapa 1) mostra as áreas de colheita de cana-de-açúcar 

(queimada ou crua), no ano de 2011, evidenciando uma concentração maior nos 

municípios a oeste da Região da Alta Mogiana Paulista. Porém, sua distribuição é 

evidente em todos os municípios que compõe a região. 

 

  



Mapa 1 - Áreas de cana-de-açúcar colhida com ou sem queima da palha na Região da Alta Mogiana Paulista – Safra 

2011.

 

Fonte: CANASAT – Organizado por Thiago Franco Oliveira de Carvalho. 

 

As projeções de produção de cana-de-açúcar mostram que, para o 

estado paulista, haverá a expansão da produção em 39,7% nos próximos anos, 

passando de 343.581 milhões de t, em 2011- 2012, para 478.421 milhões de t no 

final do período das projeções para 2021-2022. Por sua vez, a área com cana neste 

estado expandir-se-á em 20,2%, passando de 4,7 milhões de ha, em 2011- 2012, 

para 5,6 milhões de ha, em 2021-2022 (MAPA, 2012b). 



Outro fator importante a ser ressaltado refere-se ao conjunto de políticas 

públicas para a expansão produtiva das lavouras de cana-de-açúcar em 2012. A 

partir deste período foram incluídas linhas de crédito, através do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para expansão e renovação dos 

canaviais (MAPA, 2012a; 2012b). Como medida de apoio ao setor canavieiro foi 

implantado, em 2012, o programa de apoio à renovação e implantação de novos 

canaviais - Prorenova - com disponibilização de R$ 4 bilhões para estímulo à 

renovação/ampliação de cerca de um milhão de hectares, além de diversos outros 

créditos associados ao programa Agricultura de Baixo Carbono (ABC) (MAPA, 2011; 

2012a). Além disso, O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), com o seu caráter 

inovador, vem desenvolvendo desde 2004, para se tornar o principal centro mundial 

de desenvolvimento e integração de tecnologias direcionadas na eliminação de 

barreiras tecnológicas da indústria sucroenergética. 

Como afirma Elias (2003), por ter amplo acesso ao capital financeiro e às 

inovações científico-técnicas, e por todos os demais signos da produção agrícola da 

atualidade (inovações mecânicas, físico-químicas, informática e biotecnológicas), a 

cultura da cana-de-açúcar aumentou sua produtividade e lucratividade, ocupando 

parte significativa na pauta de exportação do Brasil nos últimos anos. Assim, este 

setor se tornou mais competitivo, permitindo a valorização dos capitais nele 

investidos, aproximando-o da indústria, do comércio e dos serviços (ELIAS, 2003, 

2006). Por outro lado, a produção de outras culturas cresce em ritmo mais lento e, 

muitas vezes, até decresce. 

 

Contração e adensamento da área de cultivo do café 

A Região da Alta Mogiana Paulista, também conhecida como Cinturão 

Cafeeiro da Região de Franca, se caracteriza como uma região especializada na 

produção cafeeira. O café chegou à região no final do século XIX, como decorrência 

da expansão da cultura no interior paulista, conjugada com a instalação dos trilhos 

da extinta Companhia Mogiana de Estrada de Ferro. 

Atualmente, a Alta Mogiana é a principal região produtora de café do 

estado de São Paulo. Na safra 2010-2011, a área plantada foi de 56.361 ha para 

uma quantidade produzida de 882.610 sacas, correspondendo, respectivamente, a 

30,8% da área plantada e 28,4% da quantidade produzida no estado (CONAB, 

2011). No ano de 2011, a Região obteve a Indicação de Procedência “Cafés da Alta 



Mogiana”, como um reconhecimento da tradição e da produção de cafés de 

qualidade. Todavia, após mais de um século de cultivo de café, a partir da década 

de 1990, a cafeicultura passou a conviver mais intensamente e a ser substituída 

pelas lavouras de cana-de-açúcar. Esse movimento se acentuou na década de 

2000, com os incentivos estatais à produção de Etanol e também aos baixos preços 

internacionais do café, vigentes durante quase toda aquela década. 

O fim dos Acordos Internacionais do Café (AICs), em 1989, e a extinção 

do Instituto Brasileiro do Café (IBC), um ano depois, resultaram na diminuição 

substancial do preço pago pelo café verde ao produtor. Além disso, a ocorrência de 

uma forte geada em 1994, que danificou grande parte das plantações de café da 

Região, desestimulou ainda mais sua produção. 

A tabela abaixo (tabela 2) demonstra que entre 1990 e 2010, a área 

cultivada de café reduziu de 45.296 ha para 36.932 ha. Os municípios de Patrocínio 

Paulista, São José da Bela Vista e Itirapuã foram os que tiveram a maior perda de 

suas áreas de cultivo, com a diminuição de 59,7%, 54,9% e 54,8%, respectivamente 

(IBGE, 2012). 

 

Tabela 2: Área colhida de café em hectares (ha)/ Produção de café em toneladas (t) – Alta Mogiana Paulista 1991/1992 -2009/2010 

Municípios – Alta 

Mogiana Paulista 

Café – área 

cultivada (ha) 

– 1990 

Café – área 

cultivada (ha) – 

2010 

% Café – 

Produção (t) – 

1991/1992 

Café – 

Produção (t) – 

2009/2010 

% 

Cristais Pta. 9.500 5.732 -39,7% 8.526 11.693,5 37,2% 

Franca 8.300 6.440 -22,4% 5.280 11.449,5 116,8% 

Itirapuã 3.925 1.775 -54,8% 3.088,5 2.503 -19,0% 

Jeriquara 2.920 2.135 -26,9% 2.021 3.651 80,7% 

Patrocínio Pta. 6.450 2.600 -59,7% 4.488 2.652 -40,9% 

Pedregulho 1.173 9.520 711,6% 2.500,5 14.280 471,1% 

Restinga 3.850 2.300 -40,3% 2.615,5 3.795 45,1% 

Ribeirão Corrente 5.400 4.730 -12,4% 4.278 9.420 120,2% 

Rifaina 12  67* * 4 127,5 3087,5% 

São J. da Bela Vista 3.766 1.700 -54,9% 2.142,5 2.805 30,9% 

Total 45.296 36.932 -18,47% 34.944 62.376.5 78,5% 

Fonte: IBGE: Produção Agrícola Municipal. Organizado por Thiago Franco Oliveira de Carvalho 

*Dados até 2009 

 

Diferentemente dos outros municípios, Pedregulho foi o único onde a 

área cultivada de café aumentou neste mesmo período, passando de 1.173 há, em 

1990, para 9.520 ha, em 2010. A quantidade produzida passou de cerca 2500 

toneladas de para mais de 14.000 toneladas. Entre os fatores principais deste 



fenômeno destacam-se as características edafoclimáticas (solo e clima) locais, 

possibilitando a produção de cafés de melhor qualidade. O município de 

Pedregulho, localizado num planalto a 1.036 metros de altitude, com temperaturas 

médias em torno de 20°C, possibilitaram o cultivo destes cafés.  

 Apesar da diminuição da área cultiva de café, a produção total da região 

aumentou consideravelmente devido a inserção de técnicas mais modernas de 

cultivo, passando de 39.444 toneladas (t), na safra de 1991/1992, para 62.376,5 t na 

de 2009/2010.7 No entanto, neste mesmo período, os municípios de Patrocínio 

Paulista e Itirapuã8 tiveram um comportamento distinto à região, com redução 

significativa da produção de 40,9% e 19,0%, respectivamente. 

 

Unidades agroprocessadoras de cana-de-açúcar 

A localização das plantações de cana-de-açúcar e café se deve 

principalmente às características geomorfológicas particulares e à instalação de 

unidades agroprocessadoras de cana-de-açúcar na Região. 

As declividades acima de 12% tornam a colheita mecanizada da cana-de-

açúcar pouco viável, devido a questões de ordem técnica (máquinas incompatíveis) 

e econômica (aumento de custo pelo aumento do tempo de colheita), sendo 

necessária a colheita manual. Além disso, a previsão de proibição da queima da 

palha como método de pré-colheita, pode tornar inviável a prática da colheita 

manual, e restringir o cultivo da cana-de-açúcar às áreas de menor declividade.9 

Com relação às unidades agroprocessadoras, segundo Szmrecsányi 

(2007), quanto mais numerosas, maiores serão suas necessidades de áreas 

agrícolas para a produção de matéria-prima, comprometendo outras culturas. Os 

elevados investimentos das usinas e destilarias em capital fixo precisam ser 

amortizados em uma produção industrial contínua, além disso, as plantações de 
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 O desenvolvimento de técnicas mais modernas (plantio adensado e tecnologia de ponta) e mecanização para o cultivo do 

café possibilitaram o aumento da produtividade. A Alta Mogiana Paulista foi a região do estado paulista que mais investiu em 
suas lavouras permanentes (maquinas e implementos agrícolas, tratores, bens imóveis, etc.), se posicionando em sexto lugar 
entre todas as microrregiões brasileiras (IBGE, 2012). 
8
 Em Itirapuã a produção se reduziu devido a baixos investimentos em suas lavouras permanentes e a questões de ordem 

natural (períodos longos de estiagem, geadas e envelhecimento das plantas) e técnicas (podas excessivas). Em Patrocínio 
Paulista, além dos fatores mencionados, a instalação de uma unidade processadora de cana-de-açúcar foi um fator 
condicionante à redução da produção de café.  
9
A Lei Estadual 11.241, estabelece para 2021 a extinção da queima da palha como método de pré-colheita da cana-de-açúcar 

na maior parte da área cultivada do Estado de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.iea.sp.gov.br/out/bioenergia/legislacao/2002_Lei_Est_11241.pdf>. Acesso em: 01 de jun. de 2012. 
O Protocolo Etanol Verde, iniciativa do governo estadual e do setor sucroenergético, antecipa esse prazo para 2014 e prevê a 
concessão anual de um certificado de conformidade aos produtores que adotarem boas práticas de manejo. Disponível em: 
<http://www.unica.com.br/>. Acesso em: 01 de jun. de 2012. E também em: SÃO PULO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 
(ETANOL VERDE). Disponível em:<http://www.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/protocoloAgroambiental.php>. Acesso em: 01 
de jun de 2012. 

http://www.iea.sp.gov.br/out/bioenergia/legislacao/2002_Lei_Est_11241.pdf
http://www.unica.com.br/
http://www.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/protocoloAgroambiental.php


cana-de-açúcar necessitam estar próximas às mesmas, devido à perda rápida do 

teor de sacarose da planta entre a colheita e o processamento10. Neste contexto, a 

implantação da Central Energética Vale do Sapucaí Ltda. (Cevasa), em 1999, no 

município de Patrocínio Paulista, provocou um aumento nas áreas de plantio de 

cana-de-açúcar para a produção de açúcar, etanol e cogeração de energia elétrica. 

Inicialmente, sua capacidade de processamento era de 500 mil toneladas de cana-

de-açúcar por safra11, alcançando atualmente cerca de 1,4 milhão de toneladas12. 

Além da Cevasa, existem outras duas importantes unidades 

agroprocessadoras de cana-de-açúcar na Região: Pedra Agroindustrial S/A, 

localizada no município de Buritizal/SP, produtora de açúcar e etanol, com início 

operacional em 1995;13 e Usina Batatais S/A, também produtora de açúcar e etanol, 

localizada no município de Batatais/SP, fundada em 1985, mas que teve sua 

capacidade de processamento aumentada na última década.14 O mapa a seguir 

mostra a localização dos municípios da região analisada, a localização das três 

unidades e suas áreas ótimas (maior produtividade/teor de sacarose) para o cultivo 

de cana-de-açúcar. 

 

Mapa 2 - Região da Alta Mogiana Paulista – Perímetro ideal para o cultivo de cana-de-açúcar pelas unidades 

agroprocessadoras. 

 

Fonte: UDOP – Organizado por Thiago Franco Oliveira de Carvalho 
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A cana-de-açúcar depois de colhida é rapidamente perecível, principalmente pela perda de água. Quanto menor o tempo de 
transporte da lavoura até a unidade agroprocessadora, estabelecendo como prazo satisfatório entre 24 e 36 horas, mais 
elevado será a qualidade (teor de sacarose) do produto final. Acima deste período as perdas podem ser significativas 
(KARINA MONDINI MARQUES, 2006) 
11

 A safra da cana-de-açúcar dura em torno de 200 dias. 
12

  Disponível em: <www.cevasa.com.br/>. Acesso em: 03 jan. 2012. 
13

 Disponível em: <http://www.pedraagroindustrial.com.br/unidadesprodutoras.php>. Acesso em: 03 jan. 2012. 
14

 Disponível em: <http://www.usinabatatais.com.br/>. Acesso em: 03 jan. 2012. 

http://www.cevasa.com.br/
http://www.pedraagroindustrial.com.br/unidadesprodutoras.php
http://www.usinabatatais.com.br/


A área ideal para o plantio de cana-de-açúcar para o abastecimento das 

unidades agroprocessadoras concentra-se num raio aproximado de 30 km. Dessa 

forma, podemos observar que as unidades de Batatais e Pedra Agroindustrial, 

apesar de estarem localizadas fora da Região estudada, processam cana-de-açúcar 

provenientes de plantações localizadas em municípios da Alta Mogiana Paulista 

(Mapa 2). 

Desta maneira, as unidades agroprocessadoras representam um dos 

elementos centrais do circuito espacial produtivo15 do setor sucroalcooleiro, 

possibilitando a expansão da cana-de-açúcar na região, assim como as 

consequências diversas para o campo. 

 

Especulação e Concentração fundiária e especialização produtiva 

Ao contrário da cafeicultura, praticada predominantemente em pequenas 

propriedades, a concentração de terras e a atividade monocultora são 

características comuns do Complexo Agroindustrial Canavieiro. Para Lopes (2011), 

a instalação da produção de cana-de-açúcar em determinada região é quase 

sempre acompanhada do aumento das disparidades socioeconômicas, levando a 

perda da diversidade produtiva alimentícia, assim como ao esvaziamento 

demográfico do campo. No período de maior expansão da cana-de-açúcar na região 

entre os anos de 2000 e 2010, a população residente no campo na Alta Mogiana 

diminuiu, passando de 20.931 para 19.444 habitantes, mesmo com o acréscimo de 

36.417 habitantes no total da população regional (IBGE, 2012). O pessoal ocupado 

no campo também diminuiu de 25.228 para 20.910, entre os anos de 1996 e 2006 

(CENSO AGROPECUÁRIO 1996; 2006). 

Outra questão importante é a concentração da estrutura fundiária de 

forma direta através da compra de terras e indireta por meio do arrendamento. Com 

o intuito de restringir o investimento de capital, as usinas e destilarias arrendam 

terras para o plantio de cana-de-açúcar, ao invés de comprá-las. Entre 1996 e 2006, 

a área e as unidades de terra arrendadas na região aumentaram de 21.160 

hectares, distribuídos entre 292 unidades de terra, para 28.974 hectares, em 455 

unidades de terra (IBGE, 2012). A prática do arrendamento acaba dificultando o 

retorno do proprietário (arrendador) à sua terra, uma vez que as empresas 

                                                           
15

 Diversas etapas pela qual passaria um produto, em uma dimensão espacial, desde o começo do processo de produção até 
o consumo final (fluxo material da produção) (SANTOS, 2008d) 



arrendatárias (usinas e destilarias) alteram16 algumas formas preexistentes para o 

seu próprio beneficio, gerando um desenraizamento dos pequenos agricultores. 

Aqueles que resistem por algum tempo, acabam sendo obrigados a aderir ao 

sistema de arrendamento devido a diversos problemas sociais, econômicos e 

ambientais, causados pela monocultura da cana-de-açúcar (GRAZIANO DA SILVA, 

1981; CASTILLO, 2009). 

Além disso, a concentração dos estabelecimentos e unidades rurais pelas 

unidades agroprocessadoras sucroalcooleiras acarretam na elevação dos preços do 

hectare, favorecendo as especulações de terra. 

O gráfico abaixo (gráfico 1) mostra que a partir de 2002 o valor médio da 

terra na região subiu consideravelmente, chegando a R$ 24,38 mil, em 2012. O 

montante é 9,76% superior aos R$ 22,21 do ano de 2011 (IEA). 

 

Gráfico 1 – Valor médio do hectare (ha) de terra nua entre os anos de 1995 – 2012. 

 

Fonte: IEA – Elaboração: Thiago Franco Oliveira de Carvalho. 

 

Ainda em relação aos altos valores da terra, a região encontra-se 

atualmente na sexta colocação entre as quarenta regiões do estado de São Paulo, 

definidas de acordo com os seus Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDRs). 
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As empresas arrendatárias (usinas e destilarias) derrubam currais e cercas, desmata a propriedade (também arrancam 
árvores isoladas, cobrem o buraco com a lenha picada e depois plantam a cana por cima, ocasionando o que se costuma 
chamar de “cemitério de árvores”), frequentemente derrubam casas e outras construções, inviabilizando a retomada da terra 
pelo proprietário, que se vê obrigado a rdenovar permanentemente os contratos de arrendamento (configurando-se o chamado 
“esquema para não voltar”) (CASTILLO, 2009). 
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Como analisado por diversos autores como Graziano da Silva (1981), 

Thomaz Jr. (1989), Ramos (1999) e Castillo (2009) a expansão da cana-de-açúcar 

acarreta diversas mudanças no campo, sendo as mais evidentes: 1) a crescente 

desarticulação da agricultura de subsistência, com riscos para a soberania alimentar 

e o aumento da participação de grandes empresas agropecuárias; 2) a mudança 

dos sistemas técnicos agrícolas, com a difusão de um pacote tecnológico dominado 

por uma produção oligopolizada, muitas vezes impróprio para as condições 

ambientais e sociais da região; 3) o aumento da concentração fundiária, com a 

expropriação principalmente de pequenos produtores de base familiar (campesinos 

e produtores familiares). 

 

Considerações finais 

Através de alguns dados prévios, analisamos neste trabalho algumas das 

implicações acarretadas no campo, devido à expansão da produção da cana de 

açúcar na Região da Alta Mogiana Paulista a partir de 1990. 

A expansão do setor sucroalcooleiro na Região se apoiou no Estado 

como agente fundamental na inserção das inovações científico-técnicas, através 

dos financiamentos do BNDES. Desta maneira, a difusão no campo do meio 

técnico-científico-informacional (SANTOS, 2000, 2008a,b,c,d,e), estabeleceu as 

bases para a atuação dos agentes envolvidos na produção agrícola globalizada. 

Como afirma Milton Santos (2000), é deste modo que se instala no território uma 

agricultura científica globalizada - lucrativa, competitiva e com relações estreitas 

com os demais setores econômicos. 

Desta maneira, a cana-de-açúcar, fortemente vinculado ao mercado 

nacional e internacional, ganhou maior importância, afetando às produções de 

alimentos para o consumo interno, assim como os tradicionais produtos agrícolas de 

exportação: café, cacau, algodão, fumo.  

Na região analisada houve redução da área plantada de café. Apesar 

disso, o aumento de sua produtividade, devido à modernização das lavouras, fez 

com que na região se estabelecesse dois importantes circuitos espaciais produtivos. 

Porém, a cana-de-açúcar como atividade agrícola dominante, atribui a 

competitividade à região (CASTILLO; FREDERICO, 2010), reorganizando sua 

estrutura material (transporte, armazéns, centros de distribuição, etc.) e normativa 

(desoneração fiscal, selos de denominação de origem, associações, acordos entre 



instituições de pesquisa e empresas, etc.), distribuídas desigualmente, tanto para a 

realização da produção obedientes às demandas externas (qualidade e custo), 

quanto para que os fluxos hegemônicos corram mais livremente (SANTOS, 2008e, 

p. 31). 

Salientamos que o intuito deste trabalho é somente apresentar algumas 

transformações mais evidentes relacionado à proposta de pesquisa. Portanto, a 

análise mais aprofundada ainda se mostra necessário para a compreensão da 

região de uma maneira mais efetiva. 

Neste momento, podemos observar que a expansão da cultura 

canavieira, devido às suas características mais marcantes, tem afetado 

consideravelmente o campo na região, sendo estas: aumento da especulação e 

concentração fundiária, esvaziamento demográfico do campo, desarticulação da 

agricultura de subsistência, assim como a especialização produtiva e mudanças dos 

sistemas técnicos agrícolas obedientes a parâmetros externos à região. 
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