
À TERRITORIALIZAÇÃO DA AGROINDUSTRIA SUCROALCOOLEIRA NO 
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 

 
Rodrigo Alvarenga dos Santos 

Graduando em Licenciatura em Geografia 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – IFF 

Rodrigogeo1@hotmail.com 
 
 

RESUMO 
 

 Neste trabalho buscaremos tratar sobre a expansão da agroindústria 
sucroalcooleira no município de Campos dos Goytacazes/RJ, e como os 
agricultores familiares criam mecanismo para se desamarrem da subordinação 
que sofrem ao aderirem essa cultura. Para compreensão da realidade será 
feita uma análise dos dados da produção agrícola municipal, visando destacar 
além da cana, quais são as principais lavouras presentes na cidade, assim 
como entrevistas com os feirantes, a fim de identificar suas estratégias de 
resistência frente à expansão da cana de açúcar. Desta forma, essa pesquisa 
tem como objetivo, demonstrar a importância das atividades agrícolas 
exercidas por meio das propriedades que utilizam como base o trabalho 
familiar, produzindo alimentos voltados para o abastecimento do mercado local 
e garantindo a soberania alimentar, tanto dos produtores, quando da própria 
população que passa a ter acesso a alimentos com menor custo, visto que hoje 
a maior parcela dos hortifrutigranjeiros acaba vindo de outras cidades da 
região. 
 
Palavras-chave: Agricultura Familiar. Cana-de-Açúcar; Territorialização; 
Produção de Alimentos.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 

 A partir da abertura econômica na década de 1990, o Brasil vem 

optando em fortalecer setores econômicos da agricultura ligados a exportação 

de commodities. A soja, cana-de-açúcar, café etc, estão no topo da produção 

agrícola brasileira, sendo que para assegurar a boa produtividade, os 

investimentos no campo vêm sendo destinados àqueles que adotam o plantio 

de tais culturas, principalmente os donos de grandes propriedades. 

 Em contrapartida, a agricultura familiar é colocada ao posto de menor 

importância, fato perceptível quando se observa os investimentos 

governamentais que buscam promover o desenvolvimento do campo. Esse 

abandono da agricultura familiar vem construindo um futuro problema 

econômico, pois pensarmos hoje a questão da soberania alimentar, nota-se 

que é a partir da pequena propriedade com trabalho de base familiar que se 
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produz a maior quantidade de alimentos consumidos pelos brasileiros, além de 

proporcionar uma melhor dinamização das relações comerciais internas. 

 Oliveira (2007) levanta um questionamento quanto à concessão de 
recursos disponibilizados aos pequenos produtores, uma vez que:  
 
 

O acesso aos financiamentos agrícolas pelos estabelecimentos 
agropecuários está relacionada à sua concentração em 
determinados grupos de áreas. [...] A maior parte dos 
financiamentos agrícolas tem ficado com médios e grandes 
estabelecimentos agropecuários. (OLIVEIRA, 2007, p. 79-80). 

 
 

 Em 1996, foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), e três anos depois o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). Percebe-se, pois que o Governo Federal 

começou a esquematizar uma base para criação de políticas públicas – mesmo 

que muito limitadas em relação ao potencial de investimentos que poderiam ser 

feitos – visando promover o desenvolvimento das famílias produtoras. O 

PRONAF vem constituindo-se num grande progresso, pois direcionou 

financiamentos específicos com auxílio do Governo Federal para a agricultura 

familiar, sendo que o programa opera com algumas desconexões de seu 

propósito central. Sobre essas desconexões, Gazolla e Schneider (s.d., s.p) 

apontam que “[...] o PRONAF continua a financiar via o crédito rural o padrão 

de desenvolvimento produtivista” que prioriza grandes culturas de exportação, 

desconsiderando a garantia de soberania alimentar das famílias produtoras, 

assim como trata a diversificação produtiva como fator de menor importância.  

  Pensando a questão da diversificação produtiva em Campos dos 

Goytacazes, notavelmente se encontra o grande limitante do pleno 

desenvolvimento da agricultura familiar no município, uma vez que, certas 

práticas agrícolas ainda estão inseridas em grande parte das propriedades 

rurais, tais como, a separação de grande parte das terras para o plantio de 

cana-de-açúcar, que tem como principal destino às usinas ainda ativas da 

região. 

  Neves (1981) faz uma crítica quanto às amarras produtivas que se 

criaram entre os agricultores familiares e dos de usinas: 

 
 



A questão de subordinação do pequeno produtor agrícola ao 
capital é analisada a partir dos mecanismos de transformação 
e eliminação da unidade de produção familiar. [...] Desde ponto 
de vista, a análise recai sobre as contradições sociais, os 
processos de transformação do pequeno produtor em 
pequeno-burguês ou em proletariado, as relações que 
estabelecem com o capital em suas várias formas ou com o 

mercado. (1981, p. 15-16) 
 
 
 Juntamente com essa subordinação, ocorreu um enfraquecimento 

financeiro dos agricultores familiares que optavam pela plantação de cana. 

Com as diversas crises enfrentadas pela variação abrupta nos preços do 

açúcar, muitos agricultores não conseguiram saldar suas dividas de 

financiamentos, que por vezes eram concedidos pelos donos de usinas. Como 

alternativa para quitar as dívidas grande parte das unidades familiares do 

município foi vendida ou até mesmo anexada diretamente ao patrimônio dos 

usineiros, fazendo desta forma, que certas unidades familiares de produção 

virassem grandes complexos de fazenda. 

 As dificuldades que os agricultores familiares passam ao buscarem 

financiamentos agrícolas e na venda da produção instigaram a realização 

desse trabalho, que busca evidenciar a importância das feiras direcionadas a 

comercialização da produção familiar, gerando maior rentabilidade e 

permitindo-a ser cada vez mais diversificada à medida que novas necessidades 

de produtos surgem nas feiras, diminuindo por sua vez a dependência dos 

agricultores aos donos de usinas da região. Para tanto foi preciso também 

espacializar o local onde as feiras estão inseridas, e tentar compreender se 

eles estão adequados ao desenvolvimento dessa prática econômica. 

 
METODOLOGIA 
 
 A metodologia que perpassa esta pesquisa, está centrada em primeira 

acepção numa análise bibliográfica, que tem como objetivo proporcionar a 

fundamentação teórica sobre as temáticas que foram trabalhadas no decorrer 

das análises de campo. 

 Em segundo momento foi feita uma busca de dados, divulgados por 

órgãos governamentais. Esses dados tem a relevância de informar a 

importância da produção agrícola do município de Campos dos Goytacazes 



 A fim de abranger um caráter prático sobre o funcionamento das feiras, 

foram feitas observações empíricas sobre transportes utilizados pelos feirantes 

para se deslocarem de suas propriedades até as feiras, centralidade do local 

que ocorre essa prática econômica, infraestrutura do local etc. Para percepção 

da importância das feiras como forma de desenvolvimento social e econômico, 

foram distribuídos questionários, semiestruturados, que foram respondidos 

pelos feirantes no decorrer da pesquisa. 

  

TERRITORIALIZAÇÃO DA AGROINDUSTRIA AÇUCAREIRA E ESTRUTURA 
FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
 
 Campos dos Goytacazes é uma cidade localizada na região norte do 

Estado do Rio de Janeiro, possui grande dimensão territorial de 4.026,712 km2 

e segundo estimativa demográfica em 2012, tem cerca de 472.300 habitantes 

(IBGE). Apesar da imensa dimensão do município, a distribuição da terra é um 

grande problema, causado por um grande período de dominação que se 

observa até hoje dos latifundiários produtores de cana-de-açúcar. A tabela 

abaixo expressa o desequilíbrio na distribuição das terras em Campos dos 

Goytacazes.  

 
 

Tabela 1 – Distribuição Fundiária no Município de Campos dos Goytacazes - 
1995 

Área do Imóvel (há) 
Número de 

estabelecimentos 
% Estab. Área (há) % Área 

Menos de 5 3294 46.3 6.349 2.2 

5 a menos de 10 996 14.0 7.868 2.7 

10 a menos de 50 1805 25.4 43.887 15.2 

50 a menos de 100 471 7.5 34.357 11.9 

100 a menos de 200 255 3.6 36.197 12.5 

200 a menos de 500 289 2.7 59.961 20.7 

500 a menos de 1000 68 1.9 46.107 15.9 

1000 a menos de 
2000 

26 0.4 33.668 11.5 

2000 a mais 7 0.1 20.547 7.1 

Total 7111   289.041   

Fonte: TOTTI, Maria E. Ferreira; PEDROSA, Paulo (2006, p. 11). 



  

 O território é constituído como produto de uma construção histórica, que 

tem como resultado a dominação e demarcação de certas áreas, assumindo 

também, diversas funções, seja política, econômica, administrativa, mas 

estando fixamente estabelecida a existência das relações de poder. “que não é 

nem possuído nem adquirido, mas simplesmente exercido” (RAFFESTIN, 1993, 

p. 7). 

 Pode-se compreender como um dos marcos para análise sobre a 

territorialização da agroindústria sucroalcooleira, a concentração fundiária no 

município que ocorreu, principalmente durante a formação das grandes usinas, 

que substituíram os antigos engenhos movidos a vapor (TOTTI; PEDRO, 2006, 

p. 24). Desta forma, Durante a fase de auge da produção de cana-de-açúcar, 

formou-se uma elite agrária que transcendeu aos processos produtivos do 

campo e da indústria, e passaram exercer o seu poder  também nas decisões 

políticas, econômicas, social e culturais do município. Os usineiros, 

representantes desse grupo, quando em altos cargos do governo, utilizaram 

dessa posição favorável para manter o controle sobre as medidas que 

favoreciam a oligarquia açucareira que se formava. 

 Segundo Neves (1981, p. 106) os grandes lucros da cana-de-açúcar no 

auge da cadeia produtiva, trouxe maior dependência a meios externos para os 

agricultores familiares, à medida que: 

 
 
A cana foi ocupando quase toda a área de cultivo, os pequenos 
produtores passaram a depender mais amplamente do 
mercado para obter os meios de subsistência, porque os 
cultivos que atendiam a esse fim passaram a ocupar os 
espaços intersticiais ou residuais à cana. 
 

   
 Neves faz uma crítica quanto à dependência produtiva que se criou entre 

os agricultores familiares e usineiros a partir da grande aceitação da produção 

de cana-de-açúcar nas unidades familiares de produção: 

 
 

A questão de subordinação do pequeno produtor agrícola ao 
capital é analisada a partir dos mecanismos de transformação 
e eliminação da unidade de produção familiar. [...] Deste ponto 
de vista, a análise recai sobre as contradições sociais, os 



processos de transformação do pequeno produtor em 
pequeno-burguês ou em proletariado, as relações que 
estabelecem com o capital em suas várias formas ou com o 
mercado. (NEVES, 1981, p. 15-16). 

 
 

 A subordinação desses agricultores aos usineiros é efetiva, em princípio, 

a partir da venda da produção. Analisando o ciclo produtivo criado entre esses 

atores é encontrada a seguinte situação: o produtor busca financiamento junto 

ao usineiro para viabilizar a produção, através da compra de fertilizantes, 

pagamento de mão de obra, compra de máquinas etc. Em contrapartida o 

pagamento é feito pela venda da própria produção da cana-de-açúcar, sendo a 

dívida corrigida pelas taxas de juros postas pelos usineiros (NEVES, 1981, p. 

85-86). 

 Nesse processo há um grande endividamento dos agricultores, levando-

os à contração de dívidas constantes, que serão saldadas apenas em caso de 

falência por meio do repasse da posse das terras aos usineiros como forma de 

quitação da dívida. Quando não há essa liquidez do débito, acaba ocorrendo à 

transformação do agricultor, que antes era proprietário, em arrendatário ou, até 

mesmo, em trabalhador assalariado da agroindústria açucareira.  

 Na década de 1980 começa a acontecer o declínio do preço do açúcar, 

fazendo com que uma ampla parte das usinas começasse a entrar em 

processo de falência; muitas não chegaram sequer a quitar as dívidas 

trabalhistas com os funcionários. (AZEVEDO, 2002, p. 29). Em meio a essa 

grande falência das usinas, as terras que eram utilizadas majoritariamente para 

o plantio da cana ficaram abandonadas, tornando-se, assim, improdutivas. Este 

fato fez crescer cada vez mais o movimento de democratização de acesso à 

terra no município, organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) em conjunto com ex-trabalhadores das usinas. 

 No processo de formação dos assentamentos, há uma concordância que 

essa estrutura visa garantir maior equidade social a população. Desta forma as 

famílias conseguem produzir e garantir a sua alimentação, e os excedentes na 

maioria das vezes são comercializados, dinamizando as relações econômicas 

do mercado local. Nesse contexto de democratização de acesso a terra, 

Campos dos Goytacazes passou a ter novas culturas na composição da 

produção agrícola (tabela 2 e 3), já que muitos agricultores buscaram se 



desamarrar das instabilidades econômicas criadas ao fazerem apenas o plantio 

da cana-de-açúcar. 

 

Fonte:  Produção Agrícola Municipal 2012- IBGE. 

 

 Apesar do cultivo de outras culturas a produção de cana ainda é a quem 

tem a maior expressividade no município, fato que não se modificou desde o 

período que a cidade ainda era uma vila da Capitania de São Tomé.  

 Os agricultores familiares que vieram buscando diversificar sua 

produção, inúmeras vezes esbarraram na comercialização do que foi colhido, 

problema muito comum a esse grupo. Quando o trabalhador tira seu sustento 

da terra, entende-se que de certa forma ele sabe fazer o manejo necessário 

para tornar a sua terra produtiva (contando que hoje também há programas 

extensão rural, que possibilitam melhorias na produção), mas quanto à 

inserção dos produtos no mercado é plausível que muitos não tenham 

conhecimento sobre o melhor meio para fazer a venda. A partir dessa falta 

de conhecimento sobre os mecanismos para direcionar a colheita ao mercado 

consumidor surge um novo problema, que é a submissão aos intermediários. 

Essa relação entre agricultor-intermediário é desigual, à medida que o 

agricultor trabalha a terra, planta, faz a colheita e acaba tendo que se sujeitar a 

vender sua produção abaixo do valor real para o intermediário, que geralmente 

Tabela 2 - Quantidade Produzida na 
Lavoura Temporária no Município de 

Campos dos Goytacazes 

Lavouras 2010 

Abacaxi (Mil frutos) 1240 
Arroz (em casca) 
(Toneladas) 120 

Batata-doce (Toneladas) 240 

Cana-de-açúcar (Toneladas) 2.929.600 
Feijão (em grão) 
(Toneladas) 24 

Mandioca (Toneladas) 5.976 

Melancia (Toneladas) 100 

Melão (Toneladas) 60 

Milho (em grão) (Toneladas) 70 

Tomate (Toneladas) 250 

Tabela 3 - Quantidade Produzida na 
Lavoura Permanente no Município de 

Campos dos Goytacazes 

 Lavouras 2010 

Abacate (Toneladas) 168 
Banana (cacho) 
(Toneladas) 2.065 
Café (em grão) 
(Toneladas) 20 

Coco-da-baía (Mil frutos) 2.600 

Goiaba (Toneladas) 342 

Laranja (Toneladas) 342 

Limão (Toneladas) 342 

Manga (Toneladas) 624 

Maracujá (Toneladas) 360 

Tangerina (Toneladas) 36 



conhece a dinâmica do mercado e consegue aproveitar melhores taxas de 

lucro na venda final. 

 Neves (2008, p. 207) destaca que “a comercialização constitui um ato 

totalizante na vida social do agricultor”. Desta forma a proposta da feira como 

alternativa ao fortalecimento da agricultura familiar, emerge para que haja um 

meio pelo qual ocorrerá a venda direta da produção, pois assim teremos a 

renda dos agricultores composta pelo trabalho totalizante no processo de 

produção na terra, sem que haja minimizantes, como a participação de 

intermediários nessa cadeia produtiva.  

 
A “FEIRA DA ROÇA” COMO ALTERNATIVA AO FORTALECIMENTO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 
  
 A feira livre se constitui como uma atividade de comércio varejista, 

ocorrendo muitas vezes ao ar livre e com periodicidade semanal. Apesar dos 

encalços por conta da modernização, que privilegiou grandes estruturas como 

os supermercados, as feiras ainda são espaços de procura considerável pelos 

consumidores, por apresentarem uma produção com menor utilização, ou até 

mesmo, livre de agrotóxicos. 

 A “feirinha da roça”, como essas feiras são conhecidas, vem ocorrendo 

em quatro pontos estratégicos da cidade, e em dias diferentes, possibilitando 

aos freguês maior bem estar para escolher aquela mais próxima de seu 

domicílio ou, até mesmo, aquela na qual estabeleceu relações fundadas em 

elementos que ultrapassam as questões mercadológicas, como a confiança, o 

diálogo, ou seja, interações que aproximam cada vez mais o agricultor de seus 

fregueses. 

 Recentemente com apoio da Comissão da Pastoral da Terra (CPT) e um 

grupo de alunos e professores da Universidade Estadual do Norte Fluminense, 

vem sendo realizada uma feira de base agroecológica que, diferentemente da 

agricultura convencional, seguindo o modelo da revolução verde, possui uma 

grande preocupação em harmonizar as relações existentes entre os processos 

produtivos e o homem, trazendo ao debate a “[...] ideia e a expectativa deu 

uma nova agricultura, capaz de fazer bem aos homens e ao meio ambiente 

como um todo” (CAPORAL; COSTABEBER, 2002, p. 13). 



A estrutura da feira livre é uma forma rápida e prática de se organizar o 

escoamento da produção da agricultura familiar do município. Partindo-se 

dessa análise busca-se nesse trabalho justificar a valorização de políticas 

públicas que viabilizem a criação e manutenção das feiras livres, uma vez que, 

os benefícios trazidos aos agricultores familiares por meio de sua participação 

em tal circuito econômico, possibilitam maior autonomia na venda e também 

melhores condições de renda. 

  

 
  Figura 1: Feira da Roça na Praça da República – Acervo do autor 

 

 
               Figura 2: Interação entre feirantes e consumidores – Acervo do autor 

  
A Feira é o espaço em que muitos agricultores conseguem meios para 

garantir a reprodução social da sua família, cerca de 86% dos feirantes 

entrevistados possui mais de 3 pessoas morando na mesma casa e que 

ajudam trabalhando na terra. Todos definiram a feira como essencial para 



continuar a produzir na lavoura. Respostas quanto a importância da feira na 

vida dos produtores foram todas parelhas a da Srª Sônia. 

 
 
Criei minhas filhas trabalhando na feira e isso aqui é minha 
vida. Hoje eu tenho meu carrinho e posso trazer minha 
produção sem depender de favores da Prefeitura, porque é 
isso que eles acham que faz por a gente, só que não foi 
sempre assim, porque antes da feira eu vendia minha produção 
para um rapaz, e ele revendia lá no mercado municipal.  Eu 
não ganhava nem a metade do que ganho hoje, mas fico feliz 
por essa fase ter passado. Eu tenho 51 anos e já tem 20 anos 
que trabalho na feira, de lá pra cá tenho minha vida é 
estabilizada e não dependo de dinheiro do governo pra garantir 
o sustento da minha família. 

 
 
 Mesmo estando satisfeitos com o aproveitamento que tem com a venda 

da produção na feira, os feirantes fizeram algumas ressalvas quanto ao estado 

de conservação do transporte utilizado por eles para levar a produção até a 

feira.  

 
 

O ônibus é muito velho, e tem dia que eu não consigo trazer 
tudo que plantei por falta de espaço, antes passavam um 
caminhão lá onde eu moro, só que não “tá” passando mais. As 
barracas precisam passar por reformas no teto, porque quando 
chove acumula água nas beiras, e se rasgar acaba molhando 
quem ta perto. Além disso, já tem um tempo que nós 
solicitamos a secretaria de agricultura os banheiros químicos 
nos dias de feira, mas nunca vi nenhum. Quando eu preciso ir 
no banheiro tenho que andar até a rodoviária e deixar minha 
barraca sozinha, mas ainda bem que aqui eu tenho meu colega 
da barraca do lado que vende as coisas pra mim e depois me 
comunica. (G. – Feirante) 

 
 
 Foi possível constatar que a feira-livre é um dos principais meios para o 

desenvolvimento das famílias agricultoras, à medida que as livraram do 

decréscimo de renda que tinha por falta de um lugar apropriado para 

comercialização. Hoje as feiras ocorrem em locais apropriados para que haja 

um bom nível de venda, sendo que ainda há alguns obstáculos como o 

deslocamento dos agricultores com sua produção até a feira e também a 

infraestrutura do local onde elas ocorrem. Com isso é de enorme valor a 

atenção das políticas públicas destinadas a melhorias desses espaços, pois 



são através deles que vem se ocorrendo o fortalecimento da agricultura familiar 

no município. 
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