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Resumo 

O processo de reestruturação produtiva recente do capital canavieiro na Zona da Mata 
paraibana tem sido estimulado tanto pelos incentivos provenientes da nova geopolítica 
energética internacional, que na tentativa de diminuir a dependência dos países desenvolvidos 
em relação ao petróleo, incentiva à produção de agrocombustíveis nas ex-colônias do Sul, 
apoiada no discurso ambiental da “energia limpa”; como pelo aumento do preço do açúcar no 
mercado internacional. Na Zona da Mata da Paraíba essa reestruturação tem se dado através da 
expansão da área plantada e da quantidade produzida com cana, da transferência de titularidade 
de terras e agroindústrias para o capital estrangeiro e pelo aumento da produção de açúcar e 
álcool.  

A expansão da fronteira da cana tem ultrapassado os limites do território controlado pelo 
agronegócio canavieiro e tem avançado nas áreas de assentamento da região. Interessa a este 
trabalho compreender de que forma vem ocorrendo esse processo, quais os fatores 
responsáveis pelo plantio da cana em algumas áreas de assentamento e os fatores que 
explicam a rejeição de outras áreas em incluir a cana na sua pauta de produção. Esse processo 
não ocorre sempre de forma pacífica, sem conflitualidades. Muitos assentados reagem lutando 
para que a terra de trabalho não se transforme mais uma vez em território de exploração.  Outros 
procuram uma complementação da renda e ainda há os que se deixam dominar pela lógica 
capitalista e transformam seus lotes em terra de negócio.  

O trabalho foi realizado com base em uma pesquisa bibliográfica, levantamento 
documental e trabalhos de campo com realização de entrevistas e aplicação de questionários.  

 De uma forma geral o que pudemos constatar é que a cana-de-açúcar vem se tornando 
uma constante em parte dos assentamentos. Em alguns casos há pretensão de aumento da 
área plantada e em outros não, porém os motivos são bem particulares e variam segundo as 
condições geográficas, financeiras e da força produtiva e interesse no trabalho agrícola da 
família. Isso nos leva a refletir sobre vários aspectos. A maior parte dos assentados tem 
experiência na produção canavieira, apesar de toda exploração pela qual passaram os ex-
cortadores de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar nesta região é historicamente utilizada como 
ração animal; é um tipo de lavoura possível de ser cultivada nos topos de tabuleiro; resiste à 
estiagem e ao excesso de água; brota cinco safras sem precisar replantar; possui mercado 
garantido nas proximidades dos assentamentos; no caso de os assentados não terem condições 
para produzir a Usina fornece adiantamentos, mesmo se eles possuírem dívidas com o banco; 
demanda menor desprendimento de força-de-trabalho, é mais resistente a pragas e menos 
vulnerável a saques. 



 Na maioria dos casos, os assentados só abrem mão de suas produções de alimento 
quando não conseguem ter êxito nas mesmas, seja por questões edáficas, seja por questões 
climáticas ou por falta de condições financeiras para investir na produção.  

Palavras chave: Disputas Territoriais, Território, Assentamentos Rurais, Agronegócio 
Canavieiro. 

 

 

 

Introdução 

O processo de reestruturação produtiva recente do capital canavieiro na Zona da Mata 
paraibana tem sido estimulado tanto pelos incentivos provenientes da nova geopolítica 
energética internacional, que na tentativa de diminuir a dependência dos países desenvolvidos 
em relação ao petróleo, incentiva à produção de agrocombustíveis nas ex-colônias do Sul, 
apoiada no discurso ambiental da “energia limpa”; como pelo aumento do preço do açúcar no 
mercado internacional. Na Zona da Mata da Paraíba essa reestruturação tem se dado através da 
expansão da área plantada e da quantidade produzida com cana, da transferência de titularidade 
de terras e agroindústrias para o capital estrangeiro e pelo aumento da produção de açúcar e 
álcool.  

A expansão da fronteira da cana tem ultrapassado os limites do território controlado pelo 
agronegócio canavieiro e tem avançado nas áreas de assentamento da região. Interessa a este 
trabalho compreender de que forma vem ocorrendo esse processo, quais os fatores 
responsáveis pelo plantio da cana em algumas áreas de assentamento e os fatores que 
explicam a rejeição de outras áreas em incluir a cana na sua pauta de produção. Esse processo 
não ocorre sempre de forma pacífica, sem conflitualidades. Muitos assentados reagem lutando 
para que a terra de trabalho não se transforme mais uma vez em território de exploração.  Outros 
procuram uma complementação da renda e ainda há os que se deixam dominar pela lógica 
capitalista e transformam seus lotes em terra de negócio.  

O trabalho foi realizado com base em uma pesquisa bibliográfica, levantamento 
documental e trabalhos de campo com realização de entrevistas e aplicação de questionários. 
Além disso, tomamos como base a análise dos dados fornecidos pela Comissão Pastoral da 
Terra que foram obtidos a partir de uma pesquisa realizada pela CPT em parceria com o Grupo 
de Estudo sobre Trabalho, Espaço e Campesinato (GETEC-UFPB), coordenado pela Profa. Dra. 
Emília de Rodat Fernandes Moreira e pelo relatório da pesquisa elaborado por Emilia Moreira. 

 De uma forma geral o que pudemos constatar é que a cana-de-açúcar vem se tornando 
uma constante em parte dos assentamentos. Em alguns casos há pretensão de aumento da 
área plantada e em outros não, porém os motivos são bem particulares e variam segundo as 
condições geográficas, financeiras e da força produtiva e interesse no trabalho agrícola da 
família.  

1. Panorama geral da produção de cana-de-açúcar nas áreas de assentamento na 
Zona da Mata paraibana 

O avanço da cana-de-açúcar nas áreas de assentamentos na Paraíba foi um fato pelo 
qual os movimentos sociais que atuam na região não esperavam. Principalmente aqueles que 



agiram diretamente na luta pela terra junto aos trabalhadores, como a Comissão Pastoral da 
Terra da Paraíba (CPT-PB), que teve grande importância durante este processo.  

Em 2007 o a presença da cana já chamava atenção de quem passava nas estradas que 
cortam os assentamentos da Zona da Mata. Somente a partir de uma investigação profunda 
seria possível compreender as razões, as vantagens e as desvantagens que a produção de cana 
nos lotes estaria promovendo e poderia promover num prazo maior.  

Neste trabalho pretendemos traçar um panorama da produção de cana-de-açúcar nos 
assentamentos da Zona da Mata paraibana. Ele foi desenvolvido com base na análise dos dados 
fornecidos pela Comissão Pastoral da Terra que foram obtidos a partir de uma pesquisa 
realizada pela CPT em parceria com o Grupo de Estudo sobre Trabalho, Espaço e Campesinato 
(GETEC-UFPB), coordenado pela Profa. Dra. Emília de Rodat Fernandes Moreira e pelo 
relatório da pesquisa elaborado por Emilia Moreira. 

A pesquisa na qual nos referenciamos teve como metodologia um resgate bibliográfico, 
levantamento e análise de dados secundários e a pesquisa direta realizada em 18 
assentamentos localizados em 9 municípios da região. O processo de construção da pesquisa 
foi coletivo. Dele participaram ativamente os membros da CPT – PB (Litoral e Várzea) e do 
Grupo de Estudo sobre Trabalho, Espaço e Campesinato (GETEC) do Departamento de 
Geociências e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPB, e um aluno do 
Departamento de Economia da UFPB. 

O universo da pesquisa foi constituído por 64 assentamentos rurais da Zona da Mata 
Paraibana distribuídos em 16 municípios das três subunidades espaciais de atuação da CPT: 
Várzea, Litoral Sul/Agreste e Litoral Norte1 (figura 1), totalizando 5.145 famílias assentadas.  

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Esta delimitação regional é efetuada a partir de critérios próprios usados pela CPT da Paraíba. 



Regiões de Atuação da CPT na Zona da Mata Paraibana 

 

Fonte: MOREIRA, Emília et al. Expansão do plantio de cana nas áreas de assentamento da Zona da Mata 
paraibana. João Pessoa, Relatório Técnico de Pesquisa, CPT/GETEC/UFPB, 2010. 
Organização: Emília de Rodat Fernandes Moreira. 

 

Deste universo, considerou-se como “população alvo” de estudo, o conjunto das 580 
famílias assentadas plantadoras de cana-de-açúcar nas citadas regiões envolvendo 13 
municípios: Santa Rita, Sobrado, Cruz do Espírito Santo, Sapé, Mari, São Miguel de Taipu, 
Pedras de Fogo, Caaporã, Alhandra, Conde, Rio Tinto, Jacaraú e Mataraca. O tratamento 
estatístico dos dados foi realizado pelo Professor Jozemar P. Santos do Departamento de 
Estatística da UFPB. 

Como pode ser observado no quadro 1 abaixo, das 64 áreas de assentamento 
existentes na Zona da Mata paraibana em 2009, 34, o equivalente a 53,1% estavam produzindo 
cana-de-açúcar. Um número bastante significativo. Entretanto vale ressaltar que boa parte, 
quase a metade dos assentamentos, não havia até então aderido à produção desta lavoura. 

 
Quadro 1 – Dados sobre o universo da pesquisa 

 
Região Município Assentamentos N° famílias 

assentadas 
 
 

N° de fam. 
que 

plantam  
cana 

Percentual das fam. que 
plantam cana em relação ao 
total das famílias assentadas 

Várzea Cruz do Esp. Sto. Canudos 113 40 35,4 

 Cruz do Esp. Sto. Dona Helena 105 85 81,0 

 Cruz do Esp. Sto. Massangana I 131 65 49,6 

 Cruz do Esp. Sto. Massangana II 152 15 9,9 

 Cruz do Esp. Sto. Massangana III 131 04 3,1 

 Cruz do Esp. Sto. Campos Sementes 45 10 22,2 

 Cruz do Esp. Sto. Engenho Santana 55 00 0,0 

 Cruz do Esp. Sto. Santana II 55 00 0,0 

 Cruz do Esp. Sto. Jaque 131 00 0,0 

 Sapé 21 de Abril 60 40 66,7 



 Sapé Santa Helena I, II e III 48 20 41,7 

 Sapé Vida Nova 68 15 22,1 

 Sapé Rainha dos Anjos 49 00 0,0 

 Sapé Boa Vista 122 30 24,6 

 Sapé Padre Gino 62 04 6,5 

 Marí Tiradentes 160 00 0,0 

 Mari Zumbi dos Palmares 78 00 0,0 

 Santa Rita Águas Turvas 32 04 12,5 

 Sobrado Nova Vivência 48 13 27,1 

 Lucena Estiva do Geraldo 84 00 0,0 

 Lucena Oiteiro de Miranda 82 00 0,0 

 São Miguel de Taipu Amarela I 53 05 9,4 

 São Miguel de taipu Amarela II 42 00 0,0 

 São Miguel de Taipu Novo Taipu 60 02 3,3 

 São Miguel de Taipu Antonio Conselheiro 120 00 0,0 

 São Miguel de taipu Água Branca 73 00 0,0 

 São Miguel de Taipu Maravalha 44 00 0,0 

 São Miguel de Taipu Mata de Vara 106 03 2,8 

SUBTOTAL 07 MUNICÍPIOS 28 PAS 2.309 fam. 355 fam 
17 áreas 15,3 

      

Litoral Sul/Agreste      

 Pedras de Fogo Nova Tatiane 30 05 16,7 

 Pedras de Fogo Campo Verde 142 03 2,1 

 Pedras de Fogo Itabatinga 107 07 6,5 

 Pedras de Fogo Santa Terezinha 62 01 1,6 

 Pedras de Fogo Engenho Novo I 42 03 7,1 

 Pedras de Fogo Engenho Novo II 57 02 3,5 

 Pedras de Fogo Fazendinha 82 05 6,1 

 Pedras de Fogo Nova Aurora 104 35 33,7 

 Pedras de Fogo Corvoadas 36 00 0,0 

 Pedras de Fogo Corvoadas I 41 00 0,0 

 Pedras de Fogo Santa Emilia 15 00 0,0 

 Caaporã Capim de Cheiro 112 03 2,7 

 Alhandra Árvore Alta 272 03 1,1 

 Alhandra Mucatu 350 05 1,4 

 Alhandra Subaúma 99 00 0,0 

 Alhandra LitoralSul 18 00 0,0 

 Conde Gurugi II 84 00 0,0 

 Conde Barra do Gramame 74 00 0,0 

 Conde Paripe III 26 26 100,0 

 Conde Dona Antonia 110 00 0,0 

 Conde Rick  Charles 53 53 100,0 

 Conde Frei Anastácio 19 00 0,0 

 Pitimbu Camucim 37 00 0,0 

 Pitimbu Sede Velha do Abiaí 49 00 0,0 

 Pitimbu Primeiro de Março 34 00 0,0 

 Pitimbu Teixeirinha 33 00 0,0 

 Pitimbu Apasa 150 00 0,0 

 Pitimbu Nova Vida 130 00 0,0 

SUBTOTAL 05 MUNICÍPIOS 
 

28 PAS 2.368 fam. 
asssent. 

151 fam. 
13 áreas 6,2 

      

Litoral  Norte Rio Tinto Campart II 136 56 41,2 

 Mataraca Uruba 103 06 5,8 

 Jacaraú Jaracateá 15 03 20,0 

 Jacaraú Antonio Chaves 28 00 0,0 

 Jacaraú Boa Esperança 42 05 11,9 

 Jacaraú Novo Salvador 98 00 0,0 

 Capim Paulo Gomes do Nascimento 21 00 0,0 

 Capim Manoel  Bento 25 00 0,0 

SUBTOTAL 04 MUNICÍPIOS 8 PAS 468 fam. 
assent. 

70 fam. 
4 áreas 15,0 

TOTAL 16 MUNICÍPIOS 64 PAS 5.145 fam. 576 fam 11,3 

Fonte: MOREIRA et al. 2010. 

 

Das 64 áreas de assentamento existentes na Zona da Mata paraibana em 2009, 34, o 
equivalente a 53,1% estavam produzindo cana-de-açúcar. Um número bastante significativo. 



Entretanto vale ressaltar que boa parte, quase a metade dos assentamentos, não havia até 
então aderido à produção desta lavoura. 

Quando fazemos a análise do ponto de vista do número de famílias assentadas temos 
uma maior aproximação com a realidade e percebemos que o percentual de famílias que 
plantava cana-de-açúcar é ainda menor. Das 5.145 famílias assentadas na região, 576, ou 
11,2% produziam cana-de-açúcar em seus lotes em 2009 (MOREIRA et al. 2010). 

Destas 576 famílias assentadas que produzem cana-de-açúcar 335 (58,2%) estão 
concentradas na porção da Zona da Mata denominada pela CPT de Várzea Paraibana. Esta 
região possui grande importância agrícola tendo em vista que possui um maior potencial hídrico, 
solos menos arenosos e mais férteis. Justamente por isso, historicamente, foi nela que se 
estabeleceu o domínio monocultor canavieiro. Dos 28 assentamentos localizados nesta região, 
17 (60,7%) estão produzindo cana-de-açúcar (Quadro 1). Eles estão distribuídos em sete 
municípios: Cruz do Espírito Santo (6 assentamentos e 219 famílias); São Miguel de Itaipu (3 
assentamentos e 10 famílias); Sapé (6 assentamentos e  109 famílias); Santa Rita (1 
assentamento e 4 famílias) e; Sobrado (1 assentamento e 13 famílias). 

1.1 Origem, organizações de apoio na luta dos assentados plantadores de cana-
de-açúcar e condição de trabalho anterior à posse da terra. 

Os dados revelam que do total de famílias pesquisadas 39,9% (47 famílias) foram 
apoiadas pela CPT durante a luta pela terra, demonstrando a importância da atuação deste 
movimento no processo de quebra do monopólio latifundiário na região. O total de famílias 
apoiadas pela CPT supera o das famílias apoiadas pelos Sindicatos de Trabalhadores Rurais e 
pelo MST juntos. 

Outro dado que vale considerar é a condição de trabalho dos assentados antes da 
desapropriação da terra e criação dos assentamentos. Sabemos que grande parte dos 
trabalhadores assentados atualmente na região, independente da condição do trabalho na 
agricultura, já trabalhou para a agroindústria canavieira, seja como assalariado no corte, morador 
de condição das usinas, foreiro, dentre outras formas de trabalho.  

No que se refere à condição de trabalho anterior, a pesquisa dá conta de que 96 
assentados (81%) já trabalhavam na agricultura antes da criação do assentamento. Deste total 
33,3% trabalhavam como foreiros; 21,9% como moradores de condição; 17,7% como posseiros; 
6,3% como assalariados do corte da cana-de-açúcar ou canavieiros; 1,0% como parceiros e 
19,8% trabalhavam em outras condições. Ou seja, 55,2% (53 assentados) eram foreiros ou 
moradores de condição. 

1.2 A produção de cana pelos assentados 

Como já indicamos 576 famílias (11% do total de famílias assentadas na região) estão 
plantando cana-de-açúcar, todavia a área ocupada com cana-de-açúcar dentro dos lotes varia 
bastante. Quase a metade, 49,6% (59 famílias) está produzindo cana-de-açúcar numa área de 
“meio a dois hectares”; 27,7% plantam em “dois e meio a quatro hectares”, 16% plantam em 
“quatro e meio a seis hectares” e apenas 6,7% utilizam mais de seis hectares para plantação de 
cana-de-açúcar. É possível perceber que na maioria dos casos a cana ainda ocupa uma porção 
pequena dentro dos lotes. 

A pesquisa também procurou identificar a quanto tempo a produção de cana-de-açúcar 
vem ganhando espaço dentro dos assentamentos e confirmar se ao longo dos anos a produção 



vem se expandindo. Verificou-se que a maior parte das famílias, 58,9% (70 famílias) plantam 
cana a menos de 5 anos. As demais, 41,1% (49 famílias) já produzem a mais de 5 anos. 

Ao fazer a comparação da área plantada inicialmente com a área plantada em 2009-
2010 percebeu-se que 48% das famílias (57) não alteraram o tamanho da área de cultivo de 
cana-de-açúcar; 42% (52 famílias) aumentaram esta área e 8% reduziu a área plantada ao longo 
dos anos. 

Avaliando o total das famílias que aumentaram a área plantada ao longo dos anos 
observou-se que na maioria dos casos este aumento se deu de forma discreta. Das 52 famílias 
que aumentaram a plantação 59,6% (31 famílias) aumentaram entre “meio e dois hectares”; para 
26,9% a expansão do cultivo foi mais significativa, o aumento foi de “dois e meio a quatro 
hectares”; para 9,6% o aumento foi entre “quatro e meio e seis hectares” e somente 3,9% 
expandiu a área plantada em mais de seis hectares. 

Já no caso das 9 famílias que reduziram as plantações de cana-de-açúcar 55,6% (5 
famílias) reduziram um hectare da área plantada; 22,2% reduziram meio hectare e os outros 
22,2% reduziram acima de dois hectares. 

Dentre os 114 assentados que responderam qual o motivo que os levou a plantar cana, 
64% (73) afirmaram que o motivo era a “garantia de mercado” o fator responsável; 13% (15) 
afirmaram ter sido o “baixo preço dos outros produtos” que os levaram a cultivar a cana-de-
açúcar e 23% (26) informaram “outros” motivos. 

Com relação à área que a cana-de-açúcar ocupou dentro do lote dos 113 assentados 
que responderam a questão 61,1% (69) afirmaram que a cana-de-açúcar ocupou “áreas antes 
consagradas à lavoura”; 14,2% (16) afirmaram que ela substituiu “áreas antes voltadas para a 
criação de animais” e 24,8 (28) utilizaram “novas áreas” até então não utilizadas. 

No que tange às despesas com a produção da cana-de-açúcar, os dados apontam que 
na maioria dos casos, 85,3% é o próprio assentado o responsável pelas despesas enquanto em 
4,3% dos casos é a usina que se responsabiliza pelos custos da produção. Em 2,5% dos casos 
são Engenhos que se responsabilizam pelos investimentos na produção e em outros 2,5% são 
os atravessadores (fornecedores de cana para as Usinas). Tiveram ainda 7,5% dos assentados 
entrevistados que não especificaram quem arca com as despesas. 

O grupo de pesquisa considerou como sendo um percentual relativamente baixo os 
casos em que as famílias não arcam com as despesas da produção de cana uma vez que 
assentados de outros assentamentos que não participaram da pesquisa afirmam que as Usinas 
vêm cada vez mais investindo na produção de cana nos lotes. Contudo, levando em conta os 
resultados da pesquisa constata-se que no caso de 16,8% dos assentados que responderam a 
questão, é a Usina, o Engenho, o atravessador ou outros quem financia a produção. Este dado 
já sinaliza para uma situação preocupante tendo em vista que a medida que outros sujeitos 
passam a investir na produção de cana-de-açúcar dentro dos lotes, as famílias perdem em parte 
o controle do processo produtivo e a autonomia no processo de comercialização já que eles têm 
que negociar com quem arcou com as despesas. 

Verifica-se que a maioria dos trabalhadores financiam a produção de cana-de-açúcar 
com recursos próprios. Somente em alguns casos eles contraíram empréstimos com as usinas e 
os bancos. Dos entrevistados que responderam a questão 79,8% (95 assentados) afirmaram 
nunca terem contraído empréstimo. Dos 20,2% que contraíram empréstimo 50% (12 assentados) 
o fizeram no Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 38% (9 assentados) à Usina  e 4% no Banco 
do Brasil. 



Outro dado importante tem a ver com a existência ou não de dívidas provenientes da 
produção de cana. A grande maioria 90% (95 assentados que responderam a questão) afirmou 
não dever a ninguém. Dentre os 10% (12 assentados) que afirmaram dever a alguém, 42% deve 
ao BNB, 33% a Usina e 8% ao Banco do Brasil. 

1.3 O processo de comercialização da cana  

 O processo de escoamento e comercialização da produção agrícola, em geral se 
apresenta como uma das maiores dificuldades apontadas pelos assentados, que muitas vezes 
ficam na dependência de atravessadores. Já no caso da produção de cana-de-açúcar, esse fator 
vem sendo apontado como motivo que favorece a manutenção da produção, visto que a venda 
da cana-de-açúcar é garantida.  

   No que se refere ao processo de comercialização, 73,3% dos assentados (85), 
afirmaram vender a produção de cana-de-açúcar para a “usina”, outros 17,2% (20 assentados) 
informaram vender ao “atravessador”; 5,2% que vendem a produtores rurais que já são 
fornecedores de cana para as usinas e 2,6% que vendem aos engenhos. Três assentados não 
deram informação. 

O preço pago pela tonelada de cana varia de uma usina para outra, no entanto o valor 
médio pago pela tonelada de cana no ano de 2009 e no início de 2010 era de R$26,46 já 
descontados os custos com a mão-de-obra utilizada para o corte, os gastos com insumos 
adiantados pela usina ou pelos demais compradores. Sem os descontos o valor médio pago pela 
tonelada de cana era de R$ 37,62.  

De acordo com os dados analisados, dos 101 assentados que afirmaram que o lucro 
obtido com a comercialização da cana-de-açúcar não dá para sustentar a família, 80% (81 
assentados) afirmaram que apesar disso ele serve para “completar a renda familiar”, 13% (13 
assentados) disseram “ser mais fácil vender” e 2% alegaram que a “comercialização da cana 
não dá prejuízo”.  

No que se refere à mão-de-obra envolvida no processo produtivo da cana, foi possível 
constatar que, segundo a maioria dos assentados (78% ou 92 assentados) o plantio da cana é 
feito pela própria família e apenas 18% (22 assentados) contrata mão-de-obra.  

Verifica-se nesse caso que o processo produtivo da cana no interior dos lotes ainda é 
dominantemente conduzido pela mão-de-obra familiar. 

Com relação à adubação da área plantada com cana, os dados da pesquisa indicam que 
a maioria 63,9% (76 assentados) usa adubo orgânico ou químico, conforme o uso assim 
discriminado: adubo químico (49,6% ou 59 assentados); adubo orgânico (12,6%, 15 
assentados); adubo orgânico e químico (1,7% ou 2 assentados); não utiliza nenhum tipo de 
adubo (36,1% ou 43 assentados). 

Foi constatado que a limpa da terra para o plantio é realizada com a enxada pela maioria 
82% (96 assentados) enquanto que 9% (11 assentados) usam “veneno” (herbicidas) e 
igualmente 9% fazem uso de “enxada e veneno”. 

De acordo com as informações fornecidas pelos assentados a produção média por 
hectare de cana-de-açúcar plantada é de 62 toneladas. Todavia há uma variação grande entre a 
menor produção por hectare registrada que foi de 5 toneladas e a máxima de 200 toneladas. Os 
assentados afirmam que a quantidade de cana-de-açúcar produzida por hectare varia de acordo 
com os cuidados no trato da lavoura, com a fertilidade do solo e a utilização ou não de irrigação. 



Segundo os assentados que participaram da pesquisa, após a colheita, que é realizada 
pela mão-de-obra contratada pela usina, pelos engenhos, pela família do assentado ou por 
outros compradores ou ainda é realizada pela mão de obra familiar (caso mais raro) a cana é 
carregada em caminhões para ser pesada na usina ou no engenho.  

Um fato importante é que os assentados não acompanham o processo de pesagem da 
cana, sendo o próprio motorista do caminhão quem lhes entrega um boleto contendo a 
quantidade de cana pesada. Apesar de existir um técnico da ASPLAN para fiscalizar a pesagem, 
não há nenhuma fiscalização desse processo pelo assentado e 10,4%, (12) acreditam que 
podem ser burlados, por conseguinte, não confiam na pesagem da cana tal qual ela é realizada. 
Apenas 20 dos 119 assentados entrevistados (17,4%) alegaram ter o controle da quantidade de 
cana que vendem e 56,5% (65) afirmaram confiar na lisura do processo. 

1.4 Relação com os usineiros, com o Estado e organização dos plantadores de 
cana 

Uma questão interessante foi a que indagava sobre o que os assentados gostariam que 
o Governo incentivasse nas áreas de assentamento. De acordo com 76 assentados (63,9% do 
total) o Governo deveria incentivar mais a produção de alimentos diversificados e a criação 
animal. Contudo, 29,4% (35 entrevistados) acham que ele deveria investir na produção de cana-
de-açúcar. Vale ressaltar que considerando a possibilidade de haver um apoio maior à produção 
de alimentos dentro dos assentamentos, 54% (63 assentados) informaram que “continuariam a 
produzir cana-de-açúcar” contra 46% (54 assentados) que afirmaram que deixariam de lado o 
plantio. Este dado nos leva a conclusão de que a produção de cana-de-açúcar dentro dos 
assentamentos não é só uma questão de falta de incentivo à produção de alimentos, tendo em 
vista que na maioria dos casos ela está se tornando mais um produto a ser comercializado e 
como já foi citado em 80% dos casos é considerada como um complemento da renda 
camponesa. 

Os produtos indicados pelos assentados que eles mais gostariam de plantar caso 
houvesse maior incentivo do governo são pela ordem de importância: macaxeira, feijão, inhame, 
milho, fruteiras e hortaliças. 

Na maioria dos casos, 86% (102 assentados), os assentados afirmaram que não existe 
acordo formal entre eles e os usineiros ou proprietários dos engenhos. Apenas 14% dos 
entrevistados (17 assentados) afirmaram possuir algum acordo formalizado com a usina ou com 
o engenho para quem fornecem a cana. 

Outro aspecto observado foi que apenas 7% dos entrevistados participam de alguma 
organização de plantadores de cana. A grande maioria não se vê como plantador de cana, mas 
como produtor de policulturas que inclui a cana e não participa de nenhuma organização de 
plantadores desta lavoura. Apesar de a maioria afirmar não participar de nenhuma associação, 
no ato do pagamento da produção realizado pelas usinas e engenhos é descontado um 
percentual que é destinado à ASPLAN. 

Em relação aos impactos do plantio de cana sobre o meio ambiente a pesquisa 
constatou que em 64% dos casos as fontes de água não se encontram próximas às áreas de 
plantio da cana. Todavia 36% afirmaram que o plantio fica próximo às áreas de abastecimento 
de água pela família. Apesar disso, 91% dos entrevistados desconhecem qualquer ocorrência de 
contaminação da água por venenos utilizados no cultivo da cana. 

   No caso de contaminação de outras lavouras pelos venenos usados na 
produção cana-de-açúcar, os assentados informaram na sua grande maioria, (90%, 107) que 



nunca houve contaminação. No entanto 12 assentados afirmaram o contrário, que já houve sim 
contaminação das lavouras. 

No que se refere à preservação da área dos seus lotes, 46,2% (54 assentados), 
informaram que esta se encontrava preservada; 39,3%, (46 assentados) consideram as terras de 
seus lotes mais ou menos preservadas; 6,8%, (8 assentados) consideram os lotes com as terras 
degradadas; e 5,1% (6 trabalhadores) consideram as terras dos seus lotes mais ou menos 
degradada. Dois assentados não deram informação. 

 No momento da aplicação dos questionários e da realização das entrevistas 
uma série de informações complementares foi fornecida pelos assentados, além de outras que 
resultaram da observação dos pesquisadores. Estas informações enriquecem os dados 
apresentados e parte delas serão apresentadas a seguir. 

1.5 Algumas considerações qualitativas  

 A análise dos dados nos dá um panorama geral da produção de cana-de-açúcar 
nos assentamentos da Zona da Mata paraibana, porém existem inúmeras particularidades 
relevantes. A realidade dos assentamentos é bastante distinta. 

Existem casos em que a usina financia todo o processo produtivo desde o plantio até o 
corte. O contrato de aquisição da cana pela usina é feito, regra geral, por cinco anos o que torna 
o assentado dependente neste período e impossibilita-o de mudar o rumo da sua produção caso 
o preço da cana não seja satisfatório. 

Ao final do processo produtivo todos os gastos financiados pela usina, incluindo a 
aquisição e a aplicação de agrotóxicos, são descontados do preço a ser pago pela produção, 
deixando, muitas vezes, os assentados no prejuízo. 

Foi detectada em alguns assentamentos a presença de fornecedores adquirindo a cana 
dos assentados para vender para as usinas. Este fato agrava a situação, pois o fornecedor paga 
o preço da cana por hectare, sem pesar, e em geral o assentado acaba recebendo bem menos 
do que o valor real por tonelada que este fornecedor vai receber da usina. 

Existem assentados que abriram mão da produção de alimentos por completo e 
atualmente só estão produzindo cana-de-açúcar. Eles têm dificuldade de administrar a renda da 
cana durante o ano inteiro e, além disso, o valor arrecadado é insuficiente. Nestes casos os 
assentados são obrigados a se empregarem em outras atividades, dentre elas no próprio corte 
da cana, para conseguirem manter a subsistência familiar. Há alguns assentados que produzem 
cana em todo o lote que sequer moram no assentamento2.  

Existem exemplos onde o motivo apontado para justificar a produção de cana-de-açúcar 
no lote é o endividamento por empréstimos bancários. A renda obtida com a venda da lavoura 
alimentícia é distribuída ao longo do ano e não é suficiente para cobrir estas dívidas. 

Outros exemplos existentes são de assentados que arrendam a terra para outros 
assentados produzirem cana-de-açúcar. Em um dos casos a assentada afirmou que arrenda a 
terra porque foi abandonada pelo marido e não tem condições de produzir na terra sozinha. Ela 
afirma que recebe R$100,00 por mês pelo arrendamento de 9 hectares dos 14,4 que possui, que 
produz alimentos no restante do lote, mas que o dinheiro do arrendamento mal dá para fazer a 

                                                           
2
 Um desses casos foi detectado pela pesquisa no PA Campart II. 



feira. Ela não tem nenhum controle sobre a produção de cana, mas afirma que a cana é vendida 
diretamente para usina. 

Mais um motivo apontado pelos assentados para a produção de cana-de-açúcar é a 
dificuldade de conseguirem empréstimos para a produção de alimentos e em contrapartida a 
facilidade de conseguirem empréstimos com as usinas, mesmo devendo ao banco. E se dizem 
mais despreocupados com a produção, pois mesmo com os descontos do dinheiro adiantado o 
lucro é garantido. 

Existe ainda um exemplo de um assentado que plantou cana com empréstimos da usina 
e ao final do processo produtivo, quando foram descontados todos os gastos, ele não recebeu 
nada e ainda ficou devendo. Este assentado teve um grande prejuízo e desistiu da produção. 

Uma observação feita por vários assentados que não aparece nos questionários é sobre 
a pulverização dos canaviais das usinas com uso de aviões. Vários entrevistados afirmaram que 
suas lavouras se contaminam com as pulverizações e que as vezes algumas plantas tem as 
folhas queimadas. Além disso, reclamam da fuligem da cana na época da queima que o vento 
carrega até os assentamentos. 

São estas as principais contradições materializadas pela disputa territorial entre o 
agronegócio e o campesinato na Zona da Mata paraibana.  

Considerações para o debate 

O espaço agrário paraibano vem reproduzindo longo da história uma relação conflituosa 
e engendrando disputas territoriais que remetem ao princípio de sua colonização. Desde os 
primórdios a monocultura canavieira disputa espaço com a policultura alimentar representando a 
materialização do conflito existente entre o capital e trabalho. 

No processo de evolução do espaço geográfico, a organização espacial tende a fazer 
com que se reproduzam suas principais linhas de força e mesmo ocorrendo mudanças tanto 
qualitativas quanto quantitativas, as raízes de um povoamento, geralmente influenciam o que 
vem em seguida. Santos (1996) já chamava atenção para o fato de que quando um grupo de 
pessoas se encontra em posição dominante há uma tendência de que esta posição se reforce 
enquanto continua estacionária a posição do grupo que caiu no domínio dos primeiros. 

Esta tendência também é identificada na Zona da Mata paraibana onde a classe 
dominante representada pelos proprietários de terra vem historicamente explorando a força de 
trabalho camponesa a partir da apropriação da renda da terra e da mais valia gerada pelo 
trabalho dos canavieiros. Todavia o processo de evolução do espaço agrário regional não 
ocorreu de forma linear configurando, ao longo do tempo, disputas entre as classes sociais 
envolvidas que se materializaram constituindo territórios distintos.  

Mesmo possuindo interesses antagônicos o latifúndio canavieiro tem uma forte ligação 
com a produção camponesa, afinal o capital necessita de relações não capitalistas para sua 
produção e reprodução. No decorrer do processo de acumulação do capital açucareiro a 
produção camponesa foi fundamental na medida em que complementava o abastecimento 
alimentar dos engenhos de açúcar; contribuía para a formação do contingente de trabalhadores 
que o cultivo da cana e a produção de açúcar requeriam; reduziam os riscos de perdas durante 
os momentos de crise do mercado; além do mais, suas terras se constituíam como áreas de 
reserva para expansão da lavoura canavieira nos momentos de crescimento da demanda de 
açúcar e como fonte de extração da renda da terra nos momentos de retração. (WANDERLEY, 
1979, Apud MOREIRA el al, 2009). 



Estes territórios vêm se reproduzindo numa relação dialética inversamente proporcional. 
Nos momentos áureos de expansão do capital há a retração da agricultura camponesa, 
entretanto nos momentos de crise, a agricultura camponesa se expande avançando sobre 
território dominado pelo capital, no caso estudado, sobre a área dominada pela monocultura 
canavieira. 

Sob impulso do Proálcool, na década de 1970, assistimos ao fenômeno identificado por 
Oliveira (1991), como territorialização do capital monopolista. Na medida em que o capital 
sucroalcooleiro, através da expansão do cultivo da monocultura canavieira, se territorializou 
provocando a expropriação de milhares de camponeses, intensificando o assalariamento, 
sobretudo o temporário e a redução das relações não capitalistas no campo. Isso sem falar dos 
danos ambientais gerados representados pela destruição de extensas áreas de Mata Atlântica e 
de Cerrados dos tabuleiros costeiros. Essa expansão foi financiada por substanciais subsídios 
fiscais e creditícios promovidos pelo Governo brasileiro. 

Os grandes proprietários passaram a usar toda a terra disponível para a o cultivo da 
cana-de-açúcar. Parte dos trabalhadores ainda se organizou no intuito de defenderem o direito 
de permanecerem na terra, mas foram combatidos com violência, perseguições, prisões, 
destruições de lavouras e queimas de casebres e até mortes.  

Todavia o capital se desenvolve de forma cíclica e contraditória, o endividamento 
crescente, a restrição do crédito e o barateamento do preço do petróleo a partir da segunda 
metade da década de 1980 provocou uma forte crise no setor.  O enfraquecimento do poder 
oligárquico canavieiro foi verificado, dentre outras coisas, através da significativa diminuição da 
área plantada, da falência de cinco usinas tradicionais do Estado (Santa Rita, Santana, Santa 
Helena, Santa Maria e Tanques) e da forte crise do emprego, com a diminuição em mais 56% no 
número de trabalhadores assalariados do corte da cana-de-açúcar entre 1985 e 1995. 

Porém a crise também aumentou a capacidade de mobilização na luta pela terra e o 
poder de pressão tanto dos trabalhadores que sofreram desemprego, quanto dos que já vinham 
resistindo às desapropriações em conflitos que se arrastavam há décadas. Com a constatação 
da improdutividade das terras muitas áreas de conflitos foram desapropriadas e destinadas a 
Reforma Agrária.  

Entre os anos de 1986 a 2000, segundo dados fornecidos pelo INCRA, foram 
desapropriados na Zona da Mata paraibana cerca de 38.509,92 hectares de terra distribuídas em 
59 Projetos de Assentamentos, somados os criados pelo Governo Federal e os criados pelo 
INCRA, nos quais foram assentadas cerca de 4.678 famílias. Assiste-se assim a 
desterritorialização de parte agronegócio canavieiro regional e a reterritorialização do 
campesinato. 

A luta dos trabalhadores foi responsável pela quebra do monopólio latifundiário na 
região, pela diminuição da concentração fundiária, pela dinamização dos mercados internos 
municipais, pela redução do preço dos alimentos nas feiras locais, pela diversificação da 
paisagem e pela melhoria da qualidade de vida e garantia da autonomia e reprodução de 
milhares de famílias camponesas. O território que antes se reproduzia a partir da exploração da 
força de trabalho e do esgotamento dos recursos naturais dá lugar a um território que passa a ter 
sinônimo de vida e esperança. 

A partir do ano 2000 a atividade canavieira volta a tomar força novamente apoiada no 
aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional. De acordo com Moreira et al 
(2009), o preço do barril de petróleo que se apresentou decrescente  durante a maior parte da 



década de 1990, reverteu esta tendência a partir do ano 2000 fazendo ressurgir o debate sobre a 
fragilidade às oscilações do mercado por que passam os países desenvolvidos dependentes 
desta fonte energética não renovável.  

Trata-se de novos caminhos para o mesmo lugar. A produção da cana-de-açúcar passa 
a ser estimulada, tanto para atender a demanda externa por agrocombustíveis, quanto para 
atender a demanda interna estimulada pela obrigatoriedade da mistura do etanol a gasolina em 
um percentual de 25% e pela expansão da frota de carros flex fluel. Com isso o governo 
brasileiro vem aumentando tanto a exportação de etanol, quanto a de petróleo, na medida em 
que o aumento do uso do etanol nos veículos gera um excedente da produção petrolífera 
nacional que está sendo exportado, aproveitando a conjuntura da elevação do seu preço. 

Na Zona da Mata a retomada da atividade é constatada tanto no aumento da área 
plantada como na intensificação da produção. Porém os assentamentos criados vêm se 
constituindo como uma barreira à expansão da cana-de-açúcar. Como o agronegócio canavieiro 
não pode mais desterritorializar os camponeses como foi feito outrora, ele buscou estratégias 
para monopolizar seu território, controlar a forma de uso e determinar a política de 
desenvolvimento territorial. 

Atualmente assistimos a esta disputa territorial representada pela tentativa de 
reconquista do território perdido para o campesinato pelo agronegócio canavieiro. Esta disputa 
vem sendo materializada a partir do avanço da cana nos assentamentos através do 
arrendamento de lotes ou de um processo de parceria entre o assentado e a Usina ou 
fornecedores de cana.  

Esse processo não ocorre sempre de forma pacífica, sem conflitualidades. Muitos 
assentados reagem lutando para que a terra de trabalho não se transforme mais uma vez em 
território de exploração. Outros procuram uma complementação da renda e ainda há os que se 
deixam dominar pela lógica capitalista e transformam seus lotes em terra de negócio. 

O que pudemos constatar a partir da pesquisa desenvolvida foi que realmente está 
havendo uma expansão significativa da produção de cana-de-açúcar nos assentamentos da 
região. Como pudemos ver das 64 áreas de assentamento existentes na Zona da Mata 
paraibana em 2009, 34, o equivalente a 53,1% estão produzindo cana-de-açúcar. Um número 
bastante significativo. Mas quando fazemos a análise do ponto de vista do número de famílias 
que estão produzindo cana, temos uma maior aproximação com a realidade e percebemos que o 
percentual de famílias que plantam cana-de-açúcar é bem menor. Das 5.145 famílias assentadas 
na região, 576, ou 11,2% produzem cana-de-açúcar em seus lotes. 

A pesquisa de campo nos revelou uma multiplicidade de situações e como mostramos 
inúmeros foram os motivos apontados para a redenção do campesinato local ao agronegócio 
canavieiro. 

De uma forma geral o que pudemos constatar é que a cana-de-açúcar vem se tornando 
uma constante em parte dos assentamentos. Em alguns casos há pretensão de aumento da 
área plantada e em outros não, porém os motivos são bem particulares e variam segundo as 
condições geográficas, financeiras e da força produtiva e interesse no trabalho agrícola da 
família. 

O que mais nos chamou atenção foi que ao serem questionados se, na possibilidade de 
haver maiores incentivos do Governo para a produção de alimentos diversificados eles 
continuariam produzindo cana-de-açúcar, a maior parte respondeu que sim. Os motivos são 
diversos, mas, os principais apontados pelos entrevistados são: porque ela serve de 



complemento da renda familiar e pelo fato de haver mercado garantido. A utilização da cana-de-
açúcar para alimentação do gado e a menor demanda por força-de-trabalho também foi 
apontada como motivo da permanência da produção no lote independente dos possíveis 
investimentos governamentais. 

Isso nos leva a refletir sobre vários aspectos. A maior parte dos assentados tem 
experiência na produção canavieira, apesar de toda exploração pela qual passaram os ex-
cortadores de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar nesta região é historicamente utilizada como 
ração animal; é um tipo de lavoura possível de ser cultivada nos topos de tabuleiro; resiste à 
estiagem e ao excesso de água; brota cinco safras sem precisar replantar; possui mercado 
garantido nas proximidades dos assentamentos; no caso de os assentados não terem condições 
para produzir a Usina fornece adiantamentos, mesmo se eles possuírem dívidas com o banco; 
demanda menor desprendimento de força-de-trabalho, é mais resistente a pragas e menos 
vulnerável a saques.  

Isso tudo nos leva a conclusão de que o grande problema pelo qual os assentados da 
região estão passando não está relacionado à cana-de-açúcar enquanto produto, mas sim a 
monocultura canavieira.  

Na maioria dos casos, os assentados só abrem mão de suas produções de alimento 
quando não conseguem ter êxito nas mesmas, seja por questões edáficas, seja por questões 
climáticas ou por falta de condições financeiras para investir na produção. Os que hoje em dia 
enveredaram na monocultura canavieira, na maioria das vezes possuem histórico de prejuízos e 
endividamentos. Mas quando eles têm as devidas condições de produção, em geral mantém a 
lavoura destinada à subsistência familiar. 

Todavia não podemos deixar de considerar que das 64 áreas de assentamentos 
existentes na Zona da Mata paraibana 31 vem resistindo à monopolização do território da cana e 
a sua submissão ao agronegócio canavieiro. O território que vêm construindo é para eles 
sinônimo de vida e é oposto a ideia de exploração, pois é o território onde conseguiram a 
liberdade de sua força de trabalho e não têm interesse em subjugá-la à expansão canavieira e 
em negociar com as usinas.  

Por fim concordamos com Moreira quando ela aponta que o desafio que se coloca, é 
como utilizar o cultivo da cana-de-açúcar como um mecanismo de fortalecimento da produção 
camponesa, em vez de ser um eixo de retomada do poder do capital sobre a terra e sobre o 
trabalho. Isto é, converter uma cultura que foi responsável pela construção de territórios de 
exploração em meio de construção de territórios de esperança, onde a vida e não o lucro seja o 
elemento estruturante da organização econômica e social do espaço. 

  

Isso nos leva a refletir sobre vários aspectos. A maior parte dos assentados tem 
experiência na produção canavieira, apesar de toda exploração pela qual passaram os ex-
cortadores de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar nesta região é historicamente utilizada como 
ração animal; é um tipo de lavoura possível de ser cultivada nos topos de tabuleiro; resiste à 
estiagem e ao excesso de água; brota cinco safras sem precisar replantar; possui mercado 
garantido nas proximidades dos assentamentos; no caso de os assentados não terem condições 
para produzir a Usina fornece adiantamentos, mesmo se eles possuírem dívidas com o banco; 
demanda menor desprendimento de força-de-trabalho, é mais resistente a pragas e menos 
vulnerável a saques. 



 Na maioria dos casos, os assentados só abrem mão de suas produções de alimento 
quando não conseguem ter êxito nas mesmas, seja por questões edáficas, seja por questões 
climáticas ou por falta de condições financeiras para investir na produção.  

 

 


