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“O território não é apenas o resultado da 

superposição de um conjunto de sistemas 

naturais e um sistema de conjunto de coisas 

criadas pelo homem, o território é o chão e 

mais a população, isto é, uma identidade, o 

fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos 

pertence. O território é a base do trabalho, da 

resistência, das trocas materiais e espirituais e 

da vida, sobre os quais ele influi. Quando se 

fala em território deve-se, pois logo, entender 

que se está falando em território usado, 

utilizado por uma dada população” (SANTOS, 

2006, p. 96-7). 

  

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Norteado principalmente pelas concepções de “território usado” desenvolvida por Santos 

(2005) e de “reestruturação” discutida por Soja (1993), o presente trabalho, intitulado “A 

Reestruturação do Território da Região Fumageira de Alagoas”, tem como principal objetivo 

compreender a estruturação e reestruturação do território alagoano a partir da expansão da 

atividade fumageira, configurando um território fumicultor que tem Arapiraca como centro de 

convergência da dinâmica urbana e regional. Para alcançar tal objetivo, definimos alguns 

procedimentos metodológicos, como pesquisa de cunho bibliográfico, histórico, e empírico, 

considerando os usos do território pela fumicultura na região, e seu processo de 

reestruturação. Constatamos que a fumicultura, caracterizada como uma atividade familiar, se 

firmou na ‘porção’ Agreste alagoana desde o século XIX. Entretanto, a partir de 1950, quando 

da busca por novos mercados produtores no país, a produção alagoana foi incentivada, e 

inserida ao comércio internacional de tabaco, se tornando a principal base produtiva do 

interior do estado e responsável pela ascensão econômica da região Agreste alagoana e pela 

reestruturação desse território, com destaque para o município de Arapiraca, onde se 

concentraram as empresas multinacionais de fumo e as modernas técnicas de produção, bem 

como as atividades de comércio e serviços. O início da crise da produção tabagista na década 

de 1980 e seu aprofundamento nos anos de 1990, promoveu profundas consequências para a 

economia e por conseguinte produziu as condições para a reestruturação territorial da região 

fumicultora alagoana. A partir da crise, diante de novos usos do território, constatamos novas 

dinâmicas territoriais, nas quais Arapiraca reafirma sua centralidade na rede urbana e regional 

do interior alagoano através do setor terciário. Os demais municípios fumageiros, 

apresentando expressivas características rurais, tornaram-se cada vez mais dependentes da 

influência exercida por Arapiraca, evidenciando o desigual uso do território da região 

fumageira de Alagoas. 

 

Palavras-Chave: Território Usado. Reestruturação do Território. Região Fumageira de 

Alagoas. Produção Fumageira. Agreste Alagoano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Guided mainly by conceptions of "territory used" developed by Santos (2005) and 

"restructuring" discussed by Soja (1993), this work, entitled " Restructuring the Territory of 

the tobacco region of Alagoas", has as main objective to understand the structuring and 

restructuring of Alagoas territory from the expansion of the tobacco activity, setting up a 

tobacco grower territory that has Arapiraca as convergence center for urban and regional 

dynamics. To achieve this aim, we define some methodological procedures, such as searching 

for bibliographic, historical, and empirical nature, considering the uses of the territory by the 

tobacco growing region, and its restructuring process. We found that tobacco farming, 

characterized as a family activity, stand in the 'portion' of Agreste of Alagoas since the 

nineteenth century. But it is from 1950, when the producers search for new markets in the 

country, Alagoas production is encouraged, and entered the international tobacco trade, 

becoming the main production base in the state and responsible for the economic rise of the 

region, and the restructuring of the territory, especially the city of Arapiraca, where it focused 

multinational tobacco companies and the modern techniques of production and trade activities 

and services. The onset of the tobacco production crisis in the 1980s and deepening in the 

1990s, promoted profound consequences for the economy, and therefore produced the 

conditions for territorial restructuring of Alagoas smoking region. From the crisis on new uses 

of the territory, found new territorial dynamics, in which Arapiraca is reaffirmed as centrality 

in urban and regional network through the interior of Alagoas tertiary sector. Other 

municipalities of tobacco presenting significant rural characteristics become increasingly 

dependent on the influence exerted by Arapiraca, highlighting the unequal use of the territory 

of the tobacco region of Alagoas.  

 

Keywords: Used Territory. Restructuring of the Territory. The tobacco region of 

Alagoas.Tobacco farming. Agreste of Alagoas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A reconstrução dos sucessivos sistemas 

temporais e dos sistemas espaciais sucessivos 

é um dado fundamental quando se busca uma 

explicação para as situações atuais (SANTOS, 

2008a, p. 255).
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1 INTRODUÇÃO 

 

A reestruturação territorial, entendida como o processo de transformação de situações 

e práticas sociais previamente estabelecidas, pode se dá de distintas maneiras, provocada pela 

ação de diversos agentes. Neste trabalho, analisaremos a produção fumageira como um 

‘vetor’ de estruturação e reestruturação do território alagoano, tendo por referência o 

pensamento de Santos (2008b, p.96), segundo o qual “cada tipo de produção acarreta um 

comportamento espacial e sugere uma modalidade de arranjo demográfico, profissional, 

social e econômico. Esse arranjo está, naturalmente, sempre mudando e, com ele, o 

comportamento espacial”. 

Originário do continente europeu, segundo a maioria dos historiadores, o fumo era 

cultivado em território brasileiro antes mesmo da colonização portuguesa, já que era costume 

dos índios fumarem tabaco em cerimônias religiosas e rituais místicos, além do uso 

medicinal. A partir da colonização europeia, o produto se difundiu rapidamente por todo o 

mundo, exercendo grande importância comercial, e funcionando até mesmo como moeda de 

troca no tráfico de escravos. 

Com grande aceitação no mercado, aos poucos a fumicultura se insere no cenário da 

agricultura moderna e globalizada, referenciando destaque ao Brasil que segundo a 

Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA, 2012)1 é o maior exportador mundial com 

637.780toneladas e o segundo maior produtor de tabaco do planeta com uma produção de 

745.360 toneladas. De acordo com dados da Associação Internacional dos Produtores de 

Tabaco (ITGA) e da AFUBRA (2011/12), o Brasil perde apenas para China (2.400.000 

toneladas) quanto a produção. 

Considerando essas informações para o estado de Alagoas, constatamos que a 

fumicultura se firmou na ‘porção’ Agreste alagoana no final do século XIX. A partir de 1950, 

quando da busca de novos mercados produtores no país, a produção alagoana foi incentivada 

e se torna a principal base produtiva do interior do estado, sendo responsável pela ascensão 

econômica da região. Além disso, para a população local, a importância da atividade estava 

relacionada ao fato da mesma ter se constituído pela agricultura familiar, o que possibilitava 

                                                           
1Fundada em 21 de março de 1955, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, a Associação dos 

Fumicultores do Brasil (AFUBRA) atua nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

Além dos benefícios do Sistema Mutualista - reparação de danos causados pelo granizo e/ou tufão e 

auxílios queima de estufa e funeral -, a entidade representa os interesses da classe dos fumicultores, 

pequenos agricultores que têm no cultivo do tabaco a principal fonte de renda para manutenção e 

viabilidade da propriedade rural. 
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prosperidade e renda para o pequeno proprietário, já que segundo Ferrari (1985), metade da 

população estava envolvida com a fumicultura. 

Com a instalação de multinacionais fumageiras nesse território a partir de 1950, a 

fumicultura passou a ser desenvolvida utilizando moderno processo produtivo, marcando a 

chegada de atualizada tecnologia na produção, inserindo o estado alagoano no comércio 

internacional de tabaco, cuja dinâmica exige um rigoroso controle de qualidade em sintonia 

com a racionalidade da ótica capitalista.  

Santos (2006) identifica as grandes empresas como “agentes hegemônicos”, em 

virtude da ação de controle do território através de suas regras, normas e leis, tendo em vista a 

lucratividade, cujo resultados se configuram em profundas consequências e alterações na 

dinâmica do lugar. No caso do Agreste alagoano, verificou-se o significativo aumento da 

divisão do trabalho, em que agricultores familiares sujeitados as exigências das empresas, 

tornaram-se trabalhadores assalariados, boias-frias e diaristas.  

A presença dessas grandes empresas de fumo no Agreste alagoano, ou seja, desses 

agentes hegemônicos (SANTOS, 2006), condicionou a gradativa expansão do cultivo, 

possibilitando que a região fumageira alagoana se tornasse a principal área produtora no 

Nordeste brasileiro, com destaque para o município de Arapiraca, seu maior produtor. Nesse 

período, o município arapiraquense passou a ser popularmente conhecido como “a capital 

brasileira do fumo”, lugar de concentração das empresas, do comércio e dos serviços, e ponto 

de convergência para o beneficiamento e comercialização da produção regional.  

Por volta da década de 1990, se intensificou a crise do setor tabagista em todo o país, 

trazendo consequências diretas para a produção nordestina, principalmente para os estados de 

Alagoas e Bahia. Os rebatimentos da crise se reflete na drástica alteração da dinâmica social e 

econômica local diante da derrocada de sua principal atividade e fonte de renda, sendo 

condição para uma nova reestruturação territorial, na qual Arapiraca se reafirma como 

centralidade na rede urbana e regional do interior alagoano. 

Nessa perspectiva, esta dissertação de mestrado intitulada de “A Reestruturação do 

Território da Região Fumageira de Alagoas” é o resultado da constatação de que a 

estruturação da atividade fumageira no Agreste alagoano caracterizou a mais importante base 

produtiva a partir da década de 1950, a qual impulsionou processos de reestruturação após a 

crise do setor, configurando uma região que tem Arapiraca como município polarizador na 

dinâmica urbana e regional nordestina.  

Nesse sentido, tendo como recorte temporal o período entre 1890 e 2013, o objetivo 

principal é compreender a estruturação e reestruturação do território alagoano a partir da 
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expansão da atividade fumageira, configurando um território fumicultor que tem Arapiraca 

como centro de convergência para a dinâmica urbana e regional. Assim, objetivamos 

secundariamente: analisar como se deu a inserção da cultura fumageira em território alagoano 

e sua importância no processo de ascensão econômica da região Agreste a partir da década de 

1950 quando houve o crescimento da fumicultura; discutir o agravamento da crise vivenciada 

por essa atividade em fins da década de 1990 e seus rebatimentos quanto aos usos do 

território; refletir sobre o processo de reestruturação territorial a partir da crise do setor 

tabagista; e compreender o papel que o município de Arapiraca exerce diante do processo de 

estruturação e reestruturação da base produtiva fumageira.  

Como recorte empírico, delimitamos a área de ocupação e concentração fumageira a 

partir do município de Arapiraca, baseados na ideia de pensar a região como instrumento de 

análise proposto pelo pesquisador através das dinâmicas espaciais e temporais efetivamente 

vividas e produzidas pelos diferentes grupos sociais aí existentes (HEASBEART, 2010).   

O que estamos denominando de Região Fumageira de Alagoas, conforme visualizado 

cartograficamente na Figura 01, corresponde ao agrupamento formado pelos municípios de 

Arapiraca, Craíbas, Coité do Nóia, Campo Grande, Feira Grande, Girau do Ponciano, Lagoa 

da Canoa, Limoeiro de Anadia, São Sebastião e Taquarana, tradicionalmente produtores de 

tabaco, localizados na Mesorregião do Agreste Alagoano, Nordeste do Brasil, sendo também 

a única região alagoana referenciada em recente relatório de pesquisa realizado pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre as regiões produtoras de fumo no Brasil2. 

 Vale ressaltar que a referida mesorregião se subdivide em três microrregiões: 

Microrregião de Arapiraca, Microrregião de Palmeira dos Índios e Microrregião de Traipu, e 

que as municipalidades estudadas, tradicionalmente produtoras de fumo, correspondem a 

todos os municípios que compõem a microrregião de Arapiraca.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Trata-se da pesquisa “Descrição e Análise do Perfil Socioeconômico das Áreas e dos Produtores de 

Fumo em Folha no Sul e no Nordeste do Brasil: um estudo baseado nos resultados do Censo 

Agropecuário 2006”, em que foram estudadas as vinte maiores microrregiões (9/RS;7/SC;3/PR;1/AL) 

produtoras de fumo em folha no Brasil. Ou seja, a Região Fumageira de Alagoas integra o ranking das 

20 produtoras do país. 
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Figura 01: Divisão político-administrativa da Região Fumageira de Alagoas 

 
FONTE: IBGE. Elaboração cartográfica por Julliani Maia/Organização dos dados: Ana Paula  

Teodoro dos Santos, 2013. 

 

Por conseguinte, a problematização sobre a atividade fumageira em Alagoas baseou-se 

nos seguintes questionamentos: como a fumicultura configurou a região que tem Arapiraca 

como município dinamizador? De que maneira essa atividade impulsionou processos de 

reestruturação da base produtiva existente, considerando que a partir dos anos de 1990 a 

cultura fumageira passou a vivenciar intensa crise de produção e de mercado?  Como os 

municípios produtores enfrentaram e/ou estão enfrentando a crise do fumo? Quais as 

atividades econômicas responsáveis pelo enfrentamento da crise? Quais os atuais usos 

estabelecidos no território?  

A referida pesquisa emana inicialmente de minha experiência como recenseadora do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE durante o Censo 2007, a Contagem da 

População e o Censo Agropecuário 2006, em que pude me deparar com dados, informações e 

situações socioespaciais que revelaram a importância de investigar mais profundamente essa 

região, levando em consideração, não só os dados, mas a sua espacialização. As investigações 

primeiras foram sistematizadas, em 2012, no Trabalho de Conclusão de Curso intitulado 



25 

 

“Limoeiro de Anadia: usos do território, globalização e geografia das desigualdades no 

Agreste alagoano”.  

Naquele momento, a tarefa se revestiu da análise dos usos do território no município 

de Limoeiro de Anadia, localizado na Microrregião de Arapiraca, no Agreste do estado de 

Alagoas, onde foi possível percorrer todo esse território e adjacências, resultando em um 

ensaio que se apresenta como ponto de partida para o desenvolvimento dos trabalhos de 

pesquisa e de sistematização da dissertação de mestrado. Essa experiência permitiu perceber 

novas dinâmicas no território, já que muitos agricultores que tinham o fumo como principal 

cultura plantada estavam aos poucos diversificando suas atividades, principalmente com o 

cultivo de outras lavouras como a mandioca e as hortaliças, evidenciando as consequências da 

crise do setor tabagista. 

No intuito de entender o processo de reestruturação do território da região fumageira 

alagoana, nas dimensões econômica e social, fomos norteados pela concepção de “território 

usado” proposto por Santos (2005), compreendido como sinônimo de espaço banal, espaço de 

todos, empresas, Estado, sociedade.  Entendemos que o uso do território pelos agentes que 

produzem fumo na região estudada, processo que se materializa pela produção, faz desse 

território, objeto de análise, uma vez que, para Santos (2005, p. 06), “é o uso do território e 

não o território em si mesmo que faz dele objeto de análise social”.  O que se preza é a análise 

do território enquanto está sendo utilizado, e não a mera extensão física que representa a área 

político-administrativa delimitada.  

Já existem alguns importantes trabalhos sobre a produção fumageira alagoana, mas 

não na perspectiva de análise do território usado. Destarte, esta pesquisa se insere na análise 

do uso do território e sua transformação, transição e novas relações estabelecidas, entendida 

na concepção de Soja (1993) quando pensa a reestruturação como um processo em 

movimento, devendo ser considerada originária de e reativa a graves choques nas situações e 

práticas sociais preexistentes. 

A pesquisa se justifica ainda pela importância de aprofundar a temática, assim como 

contribuir na compreensão da dinâmica socioespacial promovida pelos vários agentes sociais 

envolvidos na referida produção, buscando entender como se tem dado o processo de 

estruturação territorial a partir de um “vetor” da agricultura comercial, o fumo, cuja produção 

local, interfere em território nacional e internacional. 

Dessa forma, busca-se contribuir com a atualização do tema, atenuando também a 

carência de estudos mais completos sobre os diferentes usos desse território e as consequentes 

transformações do espaço geográfico alagoano a partir dessa importante base produtiva. Com 
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esse intuito, tomamos por referência alguns dos principais autores que estudaram a realidade 

alagoana, como Barbosa (1982), que discute a mobilidade da força de trabalho em Arapiraca 

diante da produção fumageira; Ferarri (1985) que analisa os processos de mudanças ocorridas 

na cidade de Arapiraca com base no desenvolvimento das forças produtivas e das relações de 

produção; Gusmão (1985) que estuda a acumulação do capital na região fumageira alagoana; 

Nardi (2004) que considera o fumo e a produção do desenvolvimento local em Arapiraca; 

bem como o estudo de Oliveira (2004) que trata da reorganização do espaço agrário do 

município de Arapiraca até a década de 1990. 

 A pesquisa ainda se justifica por referenciar parcela significativa da região Agreste, 

que conforme se percebe, consiste na ‘porção’ do estado alagoano que menos tem despertado 

o interesse dos geógrafos e demais estudiosos de uma forma geral. Com efeito, expressiva 

parte do que é produzido sobre o estado diz respeito à Zona da Mata e/ou ao Sertão.  

Durante a pesquisa, foram priorizados os seguintes procedimentos metodológicos: 

pesquisa bibliográfica sobre os conceitos de território usado e de reestruturação, assim como o 

levantamento histórico e documental sobre o processo de reestruturação do território alagoano 

pela cultura fumageira. Nesse momento, apontam-se como referencial as ideias advindas 

principalmente de Santos (1994; 2006; 2008a; 2008b; 2008c; 2008d e 2008e, 2013), Santos; 

Silveira (2001), Soja (1993), Andrade (1986), Corrêa (2003), Sales (1982), Ferrari (1985), 

Gusmão (1985), Barbosa (1982), Nardi (2004; 2011), e Lima (1965). 

Paralelamente, valorizamos o levantamento de dados secundários sobre os municípios 

fumicultores alagoanos, tais como referentes à estrutura fundiária, setores da economia e 

indicadores de produção, situação demográfica, social e econômica, coletados em pesquisas 

tabuladas e analisadas por diversos órgãos, tais como: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Atlas de Desenvolvimento Humano, Secretaria de Estado do Planejamento 

e do Desenvolvimento Econômico (SEPLANDE-Al), Câmara Municipal de Arapiraca, 

Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas (EMATER-AL), 

Enciclopédia dos Municípios de Alagoas, Associação Brasileira da Indústria do Fumo 

(ABIFUMO), Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA), e Sindicato da Indústria do 

Fumo (SINDIFUMO).  

Também foi priorizada a consulta a dissertações de mestrado e teses de doutorado 

disponibilizadas eletronicamente em bibliotecas de várias universidades do país, além da 

busca de artigos científicos em periódicos e revistas de geografia e de outras áreas do 

conhecimento que abordam a temática. Com esses recursos foi possível compreender a 
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realidade local, sempre fazendo articulação com outras regiões, ou mesmo no âmbito nacional 

e global, já que o tabaco está inserido à lógica de produção capitalista.  

Os dados secundários obtidos fomentaram o levantamento de dados primários por 

meio da pesquisa de campo, envolvendo visitas técnicas, registro fotográfico, aplicação de 

questionários e realização de entrevistas estruturadas e semiestruturadas a agentes e órgãos 

representantes do Estado, proprietários das unidades de produção de fumo, e principalmente 

aos agricultores familiares não especializados, a fim de entender o fenômeno geográfico sobre 

as várias perspectivas envolvidas.  

As informações da pesquisa empírica foram coletadas, sobretudo, entre julho e 

outubro de 2013. Priorizamos esse recorte temporal com o objetivo de “caminhar” conforme o 

ciclo natural da produção de fumo na região: colheita, beneficiamento e comercialização, 

principalmente. 

Tal pesquisa, que apresentou tanto caráter quantitativo quanto qualitativo, foi dividida 

basicamente em duas etapas. Em um primeiro momento, com o intuito de melhor 

compreender a dinâmica da produção e comercialização do produto, foi realizada uma 

pesquisa exploratória com aplicação de questionários em 10 estabelecimentos agropecuários. 

Estratégia que ajudou na formulação dos questionários da pesquisa. Também foram realizadas 

entrevistas na Secretaria Municipal de Agricultura de Arapiraca e no Sindicato dos Produtores 

Rurais de Arapiraca, justamente por estes serem os principais órgãos referentes ao assunto na 

região. Essa primeira etapa foi realizada no mês de julho.  

O segundo momento da pesquisa in loco se deu a partir do mês de agosto. Os dados 

secundários, e a análise da sondagem, apontaram para uma realidade que apresenta uma 

estrutura agrícola centrada no minifúndio e na agricultura familiar. Para uma apreciação 

qualitativa dessa realidade, foram realizadas visitas aos estabelecimentos agropecuários da 

região, e aplicado questionários aos produtores rurais, cujas questões estavam relacionadas ao 

tamanho das propriedades, a mão de obra utilizada, as culturas plantadas e ao destino da 

produção de fumo. Realizamos entrevistas em 70 estabelecimentos agropecuários, tendo sido 

utilizado como critério de definição do número de entrevista, a repetição das respostas. Em 

simultâneo, a pesquisa empírica também foi realizada em indústrias de beneficiamento e 

exportação de fumo atuantes na região. Assim, das seis principais empresas em 

funcionamento, tivemos acesso a aplicação de questionário e/ou entrevista na Ermor 

Tabarama, Capa, e Incofusbom, finalizando nossa pesquisa de campo. 

Os dados da pesquisa foram trabalhados estatisticamente sendo os resultados 

expressos em tabelas e gráficos, além de confecção de mapas com o objetivo de apreender a 
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realidade relativa à dinâmica territorial regional, bem como os aspectos pertinentes à ascensão 

e crise fumageira. Dessa maneira, foi possível identificar as áreas que apresentaram maior 

dinamismo para superar a crise, analisar as atividades responsáveis por esse dinamismo, e 

ainda compreender como as atividades se estabeleceram territorialmente. Os mapas foram 

desenvolvidos no software ArcGIS 9.2.  

A pesquisa foi seccionada em quatro capítulos, em que o território da região fumageira 

de Alagoas será discutido a partir de seu processo de reestruturação.  

Para compreender a dinâmica de ocupação e uso do território pela fumicultura no 

Agreste alagoano, realizamos a periodização, que permitiu compreender a evolução da 

configuração territorial na história. Assim, comungamos com Santos (2008c) quando afirma 

que cada período histórico é reconhecido pela feição do território, ou em outras palavras, pela 

base técnica que organiza a vida política, econômica e social desse território. 

Dessa maneira, além desta Introdução, o primeiro capítulo, “fracionamos” o estudo da 

Região Fumageira de Alagoas em basicamente três períodos históricos, estruturados nos 

capítulos da dissertação, baseados na concepção de periodização histórica discutida por 

Santos (2008c). No segundo capítulo, se discute os caminhos teóricos e conceituais que 

nortearam toda a pesquisa, baseados em conceitos como território usado e reestruturação, 

além de uma breve contextualização da produção fumageira em âmbito mundial e nacional, 

cientes de que somente entenderemos concretamente um fato em particular, se 

compreendermos este em meio a sua totalidade (SANTOS, 2008d). 

No terceiro capítulo é analisado o uso do território visto da inserção em Arapiraca da 

cultura fumageira na década de 1890, e sua ascensão a partir de 1950, cujo resultado foi o 

crescimento socioeconômico da região Agreste. Também foram contempladas na análise as 

dinâmicas estabelecidas, os novos fixos e fluxos (SANTOS, 2008e), e o agravamento da crise 

na década de 1990. 

 O quarto capítulo contempla o momento em que a economia do fumo passa por graves 

problemas ligados principalmente à produção, preço, comercialização e concorrência. Nessa 

etapa da pesquisa estuda-se a fase de declínio da base produtiva fumageira e seus 

rebatimentos quanto aos usos do território, consequências populacionais, econômicas e 

sociais, buscando entender a priori as causas desse processo. Por fim, em virtude da ainda 

consolidação da referida crise, mostraremos as atuais características da produção, 

beneficiamento e comercialização da atividade. 

 A perspectiva do desenhar de um novo cenário a partir da reestruturação pós-crise de 

1990 marca o quinto capítulo. Nesse, a emergência de novas dinâmicas territoriais é analisada 
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pelas atuais estratégias de resistência à citada crise, as quais comprovaram a efetiva 

diversificação econômica, tanto no campo como na cidade, reafirmando a condição de 

centralidade de Arapiraca no contexto urbano e regional do Agreste alagoano. 

Com seus 214, 006 habitantes (IBGE 2010), o município de Arapiraca atualmente se 

destaca pelo comércio atacadista e varejista e pela prestação de serviços, sendo a segunda 

economia do estado, perdendo apenas para a capital, Maceió. Sua influência vai muito além 

do limite político-administrativo que delimita a região fumageira estudada, mesmo porque os 

demais municípios ainda não vivenciaram o processo de urbanização, como é o caso de 

Limoeiro de Anadia que possui 91% de sua população vivendo na zona rural (IBGE, 2010). 

Esse cenário contribuiu para a reafirmação de Arapiraca como centro regional, na tessitura do 

processo de reestruturação do território regional fumicultor alagoano. 

Por conseguinte, esperamos com certo entusiasmo que esta dissertação possa 

contribuir para à temática do processo de reestruturação do território do fumo em Alagoas e 

ainda que a mesma venha instigar novas pesquisas que proporcionem o alargamento das 

discussões acerca dos usos do território alagoano. 
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CAMINHOS TEÓRICOS E CONCEITUAIS 

 

 

O espaço se define por uma combinação 

integral de variáveis e não por uma ou alguma 

delas, por mais significativas que sejam. Cada 

variável é inteiramente desprovida de 

significação fora do sistema ao qual pertence. 

Na verdade, as variáveis isoladas perdem sua 

especificidade quando passam por um 

processo de interação localizada (SANTOS, 

2008a, p.254). 
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2 CAMINHOS TEÓRICOS E CONCEITUAIS 

 

É consenso que os estudos sobre reestruturação territorial, no contexto mundial, se 

apresentam cada vez mais necessários, diante das visíveis transformações provocadas pelo 

processo de globalização. 

Nessa perspectiva, para fundamentar essa discussão, apoiamo-nos na concepção de 

território usado de Milton Santos (2005), analisando o território a partir dos seus usos, já que 

é o fato de ser usado por diversos agentes – empresas, Estado e sociedade - que faz dele 

objeto de análise social. Também nos amparamos ao conceito de reestruturação defendido por 

Soja (1993) e Moreira (2002). 

Este capítulo se dedica a destacar os caminhos teóricos e conceituais tomados na 

tentativa de explicar a reestruturação territorial considerando a produção fumageira no 

Agreste alagoano. 

Com a instalação de multinacionais do ramo fumageiroa partir de 1950, iniciou-se no 

Agreste alagoano um processo de reestruturação do território, visto que a produção local 

passou ser comandada pelo mercado externo, provocando significativas transformações nas 

relações socioespaciais, como o aumento da divisão do trabalho e a migração campo-cidade. 

No final da década de 1990, intensificou-se a crise do setor tabagista no país a qual teve início 

na década de 1980, fato este que imprimiu a reestruturação do território.  

Para entender como se deu esse processo de reestruturação do território alagoano pela 

fumicultura e seus agentes de uso, é preciso compreender o fenômeno em escala mundial, já 

que se trata de uma lavoura incorporada à agricultura moderna e globalizada voltada para 

exportação. Assim, além do breve embasamento teórico-conceitual, consideramos importante 

situar o leitor quanto às principais características que regem a produção fumageira em âmbito 

mundial e nacional, cientes de que “o território é formado por frações funcionais diversas. Sua 

funcionalidade depende de demandas de vários níveis, desde o local até o mundial” 

(SANTOS, 2008b, 69). 

 

2.1 TERRITÓRIO, TERRITÓRIO USADO E USOS DO TERRITÓRIO 

 

O caminho conceitual utilizado para fundamentar teoricamente este trabalho versa 

sobre o conceito de território. Nomenclatura de uso comum entre os mais variados ramos do 

conhecimento humano. As discussões acerca desse conceito são amplas, conforme as diversas 

concepções paradigmáticas, teóricas e metodológicas.  
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Segundo Haesbaert (2007), nas ciências políticas enfatiza-se o conceito de território a 

partir de relações de poder, em grande parte ligada à concepção de Estado; na economia, o 

conceito é compreendido, muitas vezes, como um fator locacional, ou como uma das bases da 

produção; a antropologia destaca sua dimensão simbólica, principalmente do estudo das 

sociedades ditas tradicionais, assim como no tratamento do “neotribalismo” contemporâneo; 

na sociologia é enfocado, em sentido amplo, a partir de sua intervenção nas relações sociais; a 

psicologia incorpora-o no debate sobre a construção de subjetividade ou da identidade 

pessoal, ampliando até a escala do indivíduo; enquanto a geografia tende a enfatizar a 

materialidade do território em suas múltiplas dimensões. 

Na Geografia, o conceito de território passou a ser utilizado ainda no século XIX 

através de geógrafos como Friedrich Ratzel e Max Sorre, que a partir de concepções teóricas 

distintas realizaram importantes estudos geográficos que contribuíram com a efetivação do 

referido conceito como um dos mais relevantes dentre a Ciência Geográfica. 

De acordo com Saquet (2007), o território nas obras de Ratzel aparecia ora como 

sinônimo de ambiente e solo, ora como Estado-Nação e dominação. Quando Estado-Nação, 

devia ser compreendido a partir do momento em que há uma organização social para sua 

defesa, ressaltando que esse Estado e o território apresentam limites e fronteiras maleáveis.  

 Souza (1995) destaca que os estudos de Ratzel a respeito da territorialidade do 

Estado-Nação, não levava em consideração apenas um tipo específico de territorialidade, 

prenhe de história, ideologia e tradição, mas sim, de um modo, por assim dizer, naturalizado, 

pois: 

 

A territorialidade do Estado Nação, tão densa de história, onde afetividade e 

identificação (reais ou hiperbolizadas ideologicamente) possuem enorme 

dimensão telúrica – paisagem, ‘regiões de um país’, belezas e recursos 

naturais da ‘pátria’ -, é naturalizado por Ratzel também na medida em que 

este não discute o conceito de território, desvinculando-o do seu 

enraizamento quase perene nos atributos do solo pátrio. Sintomaticamente, a 

palavra que Ratzel comumente utiliza não é território (territórium), e sim 

solo (boden), como se território fosse sempre sinônimo de um território de 

um Estado, e como se esse território fosse algo vazio sem referência aos 

atributos materiais, inclusive ou, sobretudo naturais (SOUZA 1995, p.86). 

 

Nessa perspectiva, percebe-se que Ratzel em sua abordagem sobre o território não 

considerava os aspectos sociais, como a sociedade e as relações culturais, mas sim a 

sociedade no Estado-Nação no sentido de apropriação e dominação, de poder.  

Conforme a literatura analisada, constatamos que depois dessas concepções 

ratzelianas, os estudos sobre o referido conceito passaram por um longo período sem maiores 
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discussões que pudessem aprofundar a temática, vindo a ser retomado na metade do século 

XX. 

Foi somente a partir do movimento de renovação da Geografia, difundido 

principalmente em meados da década de 1950, que o conceito de território vai ganhar 

relevância de análise na Ciência Geográfica. Tal movimento, de ímpar importância para a 

história do pensamento geográfico, foi marcado pelo surgimento de debates envolvendo 

pesquisadores dispersos por várias partes do mundo, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, 

Suíça, Itália, Brasil. Estes discutiam acima de tudo, a necessidade de revisão e atualização 

conceitual e metodológica tendo em vista as transformações e problemas sociais. Deste modo, 

“a renovação da Geografia passa pelos esforços de construção conceitual para poder elaborar 

diversas teorias sem a utilização das quais não se pode ter, aí, progressos reais” 

(RAFFESTIN, 2008, p.4). Dentre os intelectuais que estiveram à frente do citado movimento, 

destacam-se Paul Claval, David Harvey, Bernard Kayser, Pierre George, Yves Lacoste, Jean 

Tricart e Pierre Deffontaines.  

Os questionamentos acerca de conceitos como paisagem, região, espaço e território, 

surgem como uma tentativa de acompanhar as transformações socioespaciais, a intensificação 

da degradação ambiental, a expansão urbana, a industrialização em nível internacional, as 

desigualdades sociais etc., ocorridas principalmente após a década de 1960. 

A respeito dessa realidade, Corrêa (2003, p.20) afirmou que “a partir da segunda 

metade da década de 60, verifica-se nos países de capitalismo avançado o agravamento de 

tensões sociais, originado por crise de desemprego, habitação, envolvendo ainda questões 

raciais”, destacando também o aparecimento de movimentos nacionalistas e de libertação em 

vários países do Terceiro Mundo. 

Dessa forma, a interpretação dos termos geográficos até então estabelecidos, não mais 

serviam para satisfazer, ou “mascarar” a realidade, emergindo o que se denominou de 

Geografia Crítica, calcada no materialismo histórico e na teoria marxista3.  

                                                           
3Pensamento desenvolvido por Karl Marx, o materialismo histórico fundamenta-se, inicialmente, na 

observação da realidade a partir da análise das estruturas e superestruturas que circundam um 

determinado modo de produção. Isto significa dizer que a história está, e sempre esteve, ligada ao 

mundo dos homens enquanto produtores de suas condições concretas de vida e, portanto, tem sua base 

fincada nas raízes do mundo material, organizado por todos aqueles que compõem a sociedade. Os 

modos de produção são históricos e devem ser interpretados como uma maneira que os homens 

encontraram, em suas relações, para se desenvolver e dar continuidade à espécie. 

Recomendam-se as leituras: SPIRKINE, A. YAKHOT, O. Princípios do Materialismo Dialético. S. 

São Paulo: Estampa, 1975; e SPOSITO, E. S. A questão do método e a crítica do pensamento 

geográfico. In: CASTRO, I. E.; MIRANDA, M.; EGLER, C. A. Redescobrindo o Brasil:500 anos 

depois. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil: FAPERJ, 2010. p. 347-359. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_produ%C3%A7%C3%A3o
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A Geografia Crítica, que no Brasil nasce no final da década de 19704, busca romper e 

superar a abordagem positivista e neopositivista muito presentes, por exemplo, na geografia 

regional francesa realizada até aquele período, ou na Nova Geografia5, negligenciando-se o 

conceito de território em favor da utilização do conceito de região, entendido sucintamente, 

como um recorte espacial com determinadas características naturais e humanas (SAQUET, 

2010). 

Diante da tentativa de explicar as transformações do mundo6, as novas interpretações 

dos termos geográficos revalorizam o conceito de território, numa tentativa de superar a até 

então geografia apreendida como ciência dos meios naturais ou ciência das formas da 

diferenciação espacial (Lacoste, 1974), centralizada na dicotomização entre a natureza e 

sociedade, eminentemente classificatória e descritiva, típica influência da regional geografia 

francesa. 

Na Geografia Crítica, o território passou a ser entendido como a produção social 

originária da apropriação de uma porção do espaço geográfico, o que sugere o 

estabelecimento de relações entre os homens e a natureza, exigindo pois, um entendimento 

mais aprofundado das evidentes transformações socioespaciais advindas principalmente a 

partir da chegada das inovações tecnológicas. As sociedades se inserem no espaço e o 

molduram conforme suas necessidades e sob diversas escalas, originando a configuração 

territorial, entendida por Santos (2008d) como o território acrescido do conjunto de objetos 

existentes sobre ele, naturais e/ou artificiais.   

                                                           
4A Geografia Crítica no Brasil nasce a partir da publicação da obra “Por uma Geografia Nova”. 

Nacionalmente, a difusão dessa nova proposta de pensar a Geografia incorporando princípios do 

materialismo histórico e dialético na crítica ao capitalismo, teve grande contribuição da atuação 

acadêmica e científica de professores da Universidade de São Paulo - USP. Foi nesse contexto 

histórico que o renomado geógrafo brasileiro Milton Santos publica em 1978, a obra Por uma 

Geografia Nova: da crítica a geografia a uma geografia crítica, significando um divisor de águas para 

o estudo da Ciência Geográfica no país e no mundo. Propondo uma “teoria social” para a mencionada 

ciência, Santos (2006 Nova) declara ter chegado o tempo em que uma nova Geografia pode ser criada, 

porque o homem começa, um pouco em toda parte, reconhecer no espaço trabalhado por ele, uma 

causa de tantos dos males que o afligem no mundo atual.  
5De acordo com Corrêa (2003), a geografia que surge em meados da década de 50, conhecida como 

nova geografia, tem um papel ideológico a ser cumprido, sendo preciso justificar a expansão 

capitalista, escamotear as transformações que afetaram os gêneros de vida e passagem solidamente 

estabelecidas, assim como dar esperanças aos “deserdados da terra” acenando com a perspectiva do 

desenvolvimento a curto e médio prazo. Segundo o autor, “a nova geografia considera a região um 

caso particular de classificação, tal como se procede nas ciências naturais. E toda discussão sobre 

região no seu âmbito corresponde a uma crítica aos conceitos derivados do determinismo ambiental e 

do possibilismo” (CORRÊA, 2003, p.18).   
6Em diversos casos, como na Geografia Possibilista diante dos interesses franceses em ignorar o 

conteúdo político do espaço, o conceito de território foi negligenciado em favor ao conceito de região. 
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Nesse contexto de renovação, vários foram os pesquisadores que se dedicaram ao 

estudo do conceito de território, resultando em diversas propostas e concepções 

metodológicas. Dentre estes podemos citar Raffestin (1993, p.143) para o qual, 

 

O território se forma a partir do espaço [...]. Ao se apropriar de um espaço, 

concreta ou abstrativamente (por exemplo, pela representação), o ator 

‘territorializa’ o espaço. [...] O território, nessa perspectiva é um espaço onde 

se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, 

revela relações marcadas pelo poder.  

 

 Segundo as considerações do autor, há uma estreita relação entre poder e território, 

uma vez que este emerge como a expressão espacial de práticas de poderes resultantes de 

contextos históricos, econômicos, ideológicos, etc. 

Raffestin (1993) entende o território como substrato criado a partir do conceito de 

espaço, além de reconhecer e defender a complementaridade de várias dimensões como a 

economia, a política e a cultura, fazendo uma importante articulação metodológica entre 

territorialidades materiais e ideológicas, identificadas como a linguagem, a comunicação, as 

diferenças raciais e étnicas. Assim, o território se torna o espaço produzido e transformado 

pela sociedade, por atores, uma vez que “o território [...] não poderia ser nada mais que o 

produto dos atores sociais. São esses atores que produzem o território, partindo da realidade 

inicial dada, que é o espaço” (RAFFESTIN, 1993, p.7).  

Souza (1995, p. 97) afirma que “[...] o território não é o substrato, o espaço social em 

si, mas sim, um campo de forças, as relações de poder espacialmente delimitadas e operando, 

destarte, sobre um substrato referencial”, deixando claro que, em primeiro lugar, o que define 

o território é o poder operante, os agentes de uso e de ação, já que 

 

O território [...] é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a 

partir de relações de poder. A questão primordial, aqui, não é, na realidade, 

quais são as características geoecológicas e os recursos naturais de uma certa 

área, o que se produz ou quem produz em um dado espaço, ou ainda quais as 

ligações afetivas e de identidade entre um grupo social e seu espaço. Estes 

aspectos podem ser de crucial importância para a compreensão da gênese de 

um território ou do interesse por tomá-lo ou mantê-lo [...], mas o verdadeiro 

Leitmotiv é o seguinte: quem domina ou influencia e como domina ou 

influencia esse espaço? Este Leitmotiv traz embutida, ao menos de um ponto 

de vista não interessado em escamotear conflitos e contradições sociais, a 

seguinte questão inseparável, uma vez que o território é essencialmente um 

instrumento de exercício de poder: quem domina ou influencia quem nesse 

espaço, e como? (SOUZA, 1995, p. 78-9).  
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 Assim compreendido, é possível definir o território tanto como “produto da prática 

social”, visto da apropriação e delimitação de um espaço, quanto também como “produto 

vivido, usado por agentes” que utilizam esse espaço como meio para efetivação de sua 

prática. 

Considerando essas informações, é de basilar importância elencar as significativas 

contribuições de Milton Santos sobre o conceito de território na Geografia brasileira e 

mundial, o qual se apresenta como base teórica deste trabalho. 

Santos (2005; 2008d) defende que a concepção de “território usado” seja visto como 

sinônimo de “espaço geográfico” e considerado elementar para se compreender a realidade do 

mundo atual, caracterizado pelo perverso e excludente processo de globalização (SANTOS, 

2006). A partir do conceito de espaço, Santos (2005; 2008d) “centralizou” a categoria 

“território usado”, advertindo que o território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e 

de sistemas de coisas superpostas, devendo ser entendido a partir dos usos estabelecidos, pois 

enquanto sinônimo de espaço geográfico é formado “por um conjunto indissociável, solidário 

e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

isoladamente, mas como quadro único no qual a história se dá” (SANTOS, 2008c, p. 63) O 

autor propõe que o território seja analisado em sua totalidade, usado e transformado por 

diversos agentes, intensidades e intencionalidades, sendo, porquanto, o espaço físico da 

sociedade, que por sua vez, define, cria e recria áreas, leis e normas, através de suas ações. 

Deste modo, o território usado é entendido como “[...] abrigo de todos os homens, de 

todas as instituições e de todas as organizações” (SANTOS, 2005, p.4), recuperando o sentido 

de “espaço banal” do economista François Perroux.  

Portanto, podemos interpretar o território como um produto das relações 

socioespaciais, construído a partir da dinâmica estabelecida entre os homens e a natureza, 

desencadeado no processo histórico da sociedade, sendo “o lugar em que desembocam todas 

as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a 

história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência” 

(SANTOS, 1999, p.7).  

Na realidade, o território é impulsionado por um ou vários de seus agentes de uso 

(empresas, Estado e sociedade), ganhando novas feições e conteúdo conforme as inovações 

(técnicas, científicas, informação) aspiradas pelo sistema produtivo em cada momento da 

história.     

Santos; Silveira (2001) afirmam que o uso do território “pode ser definido pela 

implantação de infraestruturas” (rodovias, aeroportos, grandes empresas, etc.), denominados 
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de “sistemas de engenharia”, “mas também pelo dinamismo da economia e da sociedade”, 

sendo pois  

 

Os movimentos da população, a distribuição da agricultura, da indústria e 

dos serviços, o arcabouço normativo, incluídas a legislação civil, fiscal e 

financeira que, juntamente com o alcance e a extensão da cidadania, 

configuram as funções do novo espaço geográfico (SANTOS; SILVEIRA, 

2001, p.21). 

 

 A partir dessa abordagem teórica, será considerado o uso do território pela fumicultura 

na região Agreste do estado de Alagoas.  

Ao estabelecermos o uso do território, necessariamente recorremos à sua constituição, 

ou seja, à sua apropriação pela sociedade ao longo do tempo. Destarte, esta análise recorre à 

contextualização histórica da produção fumageira no Agreste alagoano, em que os diferentes 

períodos históricos são marcados pelo importância das novidades, porém também das 

heranças.    

A região Agreste no Nordeste brasileiro carrega em sua gênese características sociais e 

econômicas de certa dependência em relação a outras áreas. No entanto, também apresenta 

peculiaridades de uma sociedade que se estruturou através da pequena propriedade fundiária, 

em que predominava o trabalho realizado pela família, e que foi responsável pela dinamização 

dessa região tão importante no atual cenário econômico e social nordestino.  

A Mesorregião do Agreste Alagoano apresenta-se atualmente subdividida em três 

microrregiões, comportando 24 municípios. Esses, em sua maioria, constituídos por pequenas 

cidades7. São eles: Belém, Cacimbinhas, Estrela de Alagoas, Igaci, Maribondo, Mar 

Vermelho, Minador do Negrão, Palmeira dos Índios, Paulo Jacinto, Quebrangulo e Tanque 

d'Arca (Microrregião de Palmeira dos Índios); Arapiraca, Coité do Nóia, Campo Grande, 

Craíbas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Limoeiro de Anadia, Lagoa da Canoa, São 

Sebastião e Taquarana (Microrregião de Arapiraca)8; e Traipu, Olho d'Água Grande e São 

Brás(Microrregião de Traipu) (IBGE 2010), conforme Figura 02. 

                                                           
7 O estudo sobre pequenas cidades, cidades pequenas, apresentam uma considerável literatura. 

Recomendamos assim, as obras de MAIA, Doralice Sátyro. Cidades pequenas: como defini-las? 

Apontamentos para o estudo sobre as pequenas cidades no Brasil. SIMPÓSIO NACIONAL DE 

GEOGRAFIA URBANA. IX. 2005, Manaus. Anais...Manaus: 18 a 21 out. 2005; e de GOMES, Rita 

de Cássia da Conceição. Planejamento urbano e equipamentos sociais nas pequenas cidades do Rio 

Grande do Norte. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. 

Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2010, vol. XIV, nº 331 

(58). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-331/sn-331-58.htm>. [ISSN: 1138-9788].  
8 Os municípios que compõem a Microrregião de Arapiraca correspondem aos mesmos que formam a 

Região Fumageira de Alagoas, nosso objeto de estudo.  
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Figura 02: Divisão Político-administrativa da Mesorregião do Agreste Alagoano 

 
FONTE: IBGE. Elaboração cartográfica por Julliani Maia / Organização dos dados: Ana Paula  

Teodoro dos Santos, 2013. 

 

 Possuindo uma população na ordem de 623.302 habitantes (IBGE 2010), distribuídos 

por uma extensão de 5.769 km², com densidade populacional de 108,61hab./km², a região 

Agreste alagoana carrega em sua história, particularidades que merecem e instigam 

investigação, como por exemplo, as relações estabelecidas através dos usos desse território 

diante da dinâmica da produção e comercialização de fumo, produto incorporado a agricultura 

de exportação.  

Assim, o conjunto de objetos (fixos) e ações (fluxos) estabelecidos a partir de 

diferentes agentes sociais e hegemônicos (grandes empresas) envolvidos na fumicultura, sob 

várias escalas, constituíram efetiva reestruturação do território da região fumageira alagoana 

em diversos períodos históricos. 

O recorte temporal desta análise abarca desde meados da década de 1890 quando 

iniciou a plantação de fumo, estendendo-se até o momento presente (ano de 2013), marcado 

pela globalização da economia. 

Constatamos que até a década de 1940, a fumicultura alagoana se apresentava com 

modestas técnicas de produção, se restringindo a atender a demanda nacional. Em 1950, 

multinacionais exportadoras se instalaram na região, alterando profundamente a dinâmica 
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local. Novos usos e novas relações se estabelecem no território, já que a produção estaria 

inserida ao comércio internacional de tabaco.    

No entanto, os anos 1990 foram marcados pela crise do setor tabagista nacional, 

trazendo rebatimentos diretos para a produção alagoana, alterando mais uma vez a economia, 

os usos e as dinâmicas do território.  

Para Santos (2005, p.06), “o território são formas, mas o território usado são objetos e 

ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado”. Com as informações apresentadas até 

então, percebemos que ao longo do tempo, o território fumageiro alagoano foi habitado por 

diversos agentes, usado por variados agentes sociais, materializado nos objetos e ações 

estabelecidos em cada “porção” da história.  

Em sua crítica à globalização, Santos (2006) assinala ter o território se 

“transnacionalizado”, por atuar como espaço de interesse das grandes empresas, habitado por 

um processo racionalizador e um conteúdo ideológico de origem distante, e que chegam a 

cada lugar com os objetos e as normas estabelecidos para servi-los, passando a ser visto pelas 

multinacionais como um recurso (SANTOS, 2005), ou seja, o simples espaço de atuação e 

reprodução de seu capital. Concepções que explicam a atuação das empresas fumageiras no 

Agreste alagoano.   

 Na obra “Da Totalidade ao Lugar”, Santos (2008d) chama atenção para o atual 

funcionamento do território através de verticalidades e horizontalidades. Aquelas seriam 

representadas pelos vetores externos, e formados por pontos distantes uns dos outros, ligados 

por todas as formas e processos sociais. Já as horizontalidades representam o estado nacional, 

o espaço local, lugares vizinhos reunidos por uma continuidade territorial. Assim, verifica-se 

o agravamento de uma dualidade entre o local, o espaço do cotidiano de todos, e o global.  

De tal modo, o território é usado segundo as necessidades do homem. Mas, no atual 

período histórico, denominado de Técnico-Científico-Informacional (SANTOS, 2006), é 

levado principalmente a atender os interesses dos agentes hegemônicos, ou seja, as grandes 

empresas, se tornando a arena da oposição entre mercado – que singulariza – com as técnicas 

da produção, a organização da produção, a “geografia da produção”, e a sociedade civil – que 

generaliza – e, desse modo, envolve, sem distinção, todas as pessoas. 

 Conforme Santos (2008c), com a presente democracia de mercado, o território é 

suporte de redes que transportam a verticalidade, isto é, regras e normas egoísticas e utilitárias 

(do ponto de vista dos agentes hegemônicos), enquanto as horizontalidades levam em conta a 

totalidade dos atores e das ações. 
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É nessa perspectiva que se pode estabelecer uma distinção entre uso do território e 

território usado. O uso do território como recurso é compreendido como resultado de projetos 

particulares, orientados por finalidades específicas, alheias ao meio, previamente 

determinadas, sendo, pois, uma apreciação do espaço econômico. Já a ideia de território 

usado, nos faz pensar o território em sua totalidade, espaço banal, espaço de todos, indo além 

do espaço racional da ação hegemônica. Assim, se apresenta como recurso analítico de um 

caráter político e humanista, já que precisa necessariamente contemplar todos os interesses, de 

todos os agentes de uso.  

A análise dos usos estabelecidos em um território como o da Região Fumageira de 

Alagoas, pressupõe “caminhar” por diferentes períodos históricos, e conduz ao estudo do 

conceito de “reestruturação territorial”, conforme se discute no item que se segue. 

 

2.2 REESTRUTURAÇÃO DO TERRITÓRIO: ELEMENTOS PARA DISCUSSÃO 

 

Os estudos sobre a temática “reestruturação” atraem críticos e simpatizantes nas mais 

variadas áreas do conhecimento. Frequentemente associado à “transformação”, o referido 

conceito ganha novos conteúdos diante da necessidade de se entender o mundo e as 

consequentes mudanças provocadas pelo processo de globalização e o aumento da difusão 

técnica, científica e informacional nos territórios, o que traz à tona muitos elementos para 

discussão do tema, uma vez que falar em reestruturação do território é falar em reestruturação 

produtiva, econômica, urbana, espacial. 

Para alguns autores, reestruturação significa estruturar outra vez, resguardando o 

sentido original da palavra estrutura, construir (LENCIONI, 2003).  

Soja (1993, p.194) traz uma conceituação ampla do referido termo, numa perspectiva 

que abarca diversas dimensões sociais, afirmando que  

 
A reestruturação, em seu sentido mais amplo, transmite a noção de uma 

‘freada’, se não de uma ruptura nas tendências seculares, e de uma mudança 

em direção a uma ordem e uma configuração significativamente diferentes 

da vida social, econômica e política. Evoca, pois, uma combinação 

sequencial entre desmoronamento e reconstrução, de desconstrução e 

tentativa de reconstituição, provenientes de algumas deficiências e 

perturbações nos sistemas de pensamento e ação aceitos [...] pode-se 

descrever essa freada-e-mudança como uma reestruturação temporal-

espacial das práticas sociais, do mundano para o mondiale [mundial] (SOJA, 

1993, p. 193). 
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De acordo com o autor, a reestruturação implica mudanças nas estruturas sociais e 

temporais da sociedade, ou seja, caracteriza-se por transformações que remetem a aspectos 

políticos, econômicos e culturais. 

Sendo assim, existem concepções que colocam a reestruturação como a reação 

esmaecida a partir de crises, configurando o aparecimento de um conjunto de novas variáveis 

até então não existentes, sejam econômicas, políticas e socioespaciais, na busca pelo resgate 

da estabilidade.  

De acordo com Harvey (2011), as crises do processo de acumulação do capital, por 

exemplo, podem ocorrer mediante: a não existência de um excedente de mão de obra para a 

expansão da produção; quando não há quantidades necessárias de meios de produção no 

mercado que possibilitem a expansão dessa produção conforme o capital seja reinvestido; e, 

finalmente, quando não existe um mercado para absorver as ascendentes quantidades de 

mercadorias produzidas. 

Harvey (2011) ainda propõe uma quarta via de explicação para a crise de acumulação, 

para o qual, os momentos de crise estariam diretamente associados às esferas da atividade 

produtiva, como: tecnologias e formas de organização, relações sociais, arranjos institucionais 

e administrativos, processos de produção e de trabalho, relações com a natureza, reprodução 

da vida cotidiana e da espécie e concepções mentais de mundo (HARVEY, 2011). Para o 

autor, o capital não pode acumular-se ou circular sem tocar em cada uma dessas esferas, e 

quando esse capital encontra obstáculos em uma ou mais esferas, precisa encontrar meios para 

superar tais dificuldades. A reestruturação é, portanto, uma resposta à crise. 

Por conseguinte, o ato de reestruturar denota movimento, transição a uma nova 

estruturação. Porém, é preciso destacar que a reestruturação não deve ser vista como 

sobreposição da estrutura anterior, já que sendo um movimento, as formas não são estáticas, e 

as anteriores (formas) não desaparecem, nem são substituídas nesse processo, elas se 

modificam. O conjunto de relações em movimento acaba subordinando às formas anteriores 

(estruturas anteriores) diante do desenvolvimento de “novas formas”. Estas, por sua vez, não 

reestruturam apenas o espaço, mas também a sociedade. 

Desse modo, a reestruturação compreende várias dimensões da vida social, conforme 

discute Moreira (2002), ao induzir uma classificação desse processo.                                 

Para Moreira (2002), a dimensão econômica da reestruturação, denominada de 

reestruturação produtiva, seria a reestruturação nos sistemas de produção, distribuição, troca e 

consumo, por meio da inovação tecnológica. Já a dimensão política, chamada de 

reestruturação estatal, é marcada pela intervenção do Estado neoliberal, principalmente a 
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partir de políticas. No mais, tem-se a dimensão socioespacial, caracterizada pelos 

rebatimentos sofridos tanto da reestruturação produtiva como da estatal, correspondendo 

assim, a uma reestruturação do território, em que se altera a dinâmica urbana e regional. 

No âmbito das discussões sobre a reestruturação do território brasileiro, estudiosos 

como Braga (1997) defendem que a atual reestruturação do capital vem ocorrendo desde a 

década de 1970, no denominado período da globalização, marcado pela passagem de um 

modelo de acumulação rígido, também denominado fordista, para um modelo de acumulação 

flexível, chamado de pós-fordista. Assim, a expressão reestruturação produtiva passou a ser 

usada como forma de representar o esgotamento do modelo de acumulação fordista e as 

articulações para um novo padrão de acumulação flexível, em que o modo de produção 

caracterizado pela produção de acordo com a demanda, objetiva a não acumulação de 

produtos e matérias-primas. 

Não se pode esquecer que o processo de modernização da agricultura brasileira teve 

início após a Segunda Guerra Mundial, quando a industrialização começou a se intensificar e 

a considerar a agricultura como um importante mercado de consumo dos bens e serviços 

produzidos na cidade. Nesse momento, a agricultura passou a depender da indústria quanto ao 

fornecimento de insumos, fertilizantes e máquinas, condicionando ao avanço das técnicas de 

produção, ao aumento da demanda pelos produtos agrícolas e a modificação do espaço rural, 

evidenciando a reestruturação do território. São vários os processos de reestruturação 

produtiva nacional. Como exemplo, podemos citar os impactos da reestruturação produtiva e 

espacial na atividade agrícola do Baixo Jaguaribe, Ceará, discutido por autores como Elias 

(2011). 

É preciso salientar que quando falamos em reestruturação produtiva, nos referimos 

acima de tudo ao conjunto de mudanças que definem um novo padrão produtivo, 

caracterizado principalmente pela inserção de novas tecnologias, pela entrada de novos 

métodos de gestão e de administração do trabalho e pela reconversão empresarial, que por sua 

vez, acreditamos ter interferido no aumento da divisão do trabalho e na consequente 

acentuação do desemprego em escala mundial.   

O processo de reestruturação está ligado a transformações ocorridas diante da 

introdução ou saída de novos elementos (objetos e ações) no/do território, os quais alterem 

seu significado ou sua atual situação socioeconômica. Por exemplo, ao ser introduzido em um 

determinado território, uma importante empresa multinacional ou o plantio de um produto 

agrícola incorporado ao agronegócio internacional (como o fumo), e esse for capaz de alterar 

de forma significativa as relações sociais e econômicas até então vigentes, trazendo visíveis 
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consequências locais, deu-se o processo de reestruturação desse território. No entanto, a 

reestruturação também pode estar atrelada as transformações socioespaciais tida a partir de 

crises, momentos de instabilidade ou decadência produtiva, industrial ou econômica de 

determinado cultivo. Os estudos realizados por Farias (2012) sobre a crise da base produtiva 

do algodão no Sertão e Agreste paraibano, e por Martins (2007) ao trazer concepções de 

reestruturação a partir da crise da lavoura cacaueira em Ilhéus, Bahia, exemplificam essa 

realidade.  

Com base nessas informações, compreendemos que o processo de reestruturação 

produtiva ocorrido no Agreste alagoano a partir da expansão da produção fumageira por ter 

iniciado em meados da década de 1950, sendo marcado principalmente pela introdução de 

multinacionais do ramo tabaqueiro e consequentemente da técnica moderna na produção, 

antecipou-se ao processo de reestruturação produtiva da economia nacional, iniciado 

efetivamente na década de 1970.  

Por ser o início do desenvolvimento de uma agricultura moderna voltada para 

exportação, tal fase de expansão provocou mudanças significativas no território da região 

fumageira alagoana, influenciadas pelo redimensionamento das atividades econômicas e da 

consequente nova divisão territorial do trabalho, já que as empresas fumageiras se 

concentraram no município de Arapiraca, fazendo deste o centro de convergência da 

produção, e, por conseguinte, da dinâmica urbano-regional. Nesse contexto, outras atividades 

econômicas foram surgindo, atreladas principalmente ao desenvolvimento do setor terciário, 

nos dois segmentos, comerciais e de serviços, evidenciando uma reestruturação urbana e 

regional.  

Dessa forma, o processo de reestruturação da base produtiva na região fumageira 

alagoana gerou uma reorganização territorial da produção, fazendo emergir novas atividades, 

bem como uma nova dinâmica socioespacial. No mais, diante da posterior crise da base 

produtiva fumageira, evidenciou-se uma nova reestruturação desse território, que pode ser 

analisada em suas particularidades e contradições, sob a ótica do estudo dos usos do território, 

abordados de forma mais sólida a partir do próximo capítulo. Porém, já é possível perceber 

que no sentido mais amplo, a reestruturação abrange mudanças nas várias esferas da 

sociedade, já que  

 

em sua hierarquia de manifestações, a reestruturação deve ser considerada 

originária de e reativa a graves choques nas situações e práticas sociais 

preexistentes, desencadeadora de uma intensificação de lutas competitivas 

pelo controle de forças que configuram a vida material. Assim, ela implica 
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fluxo e transição, posturas ofensivas e defensivas, e uma mescla complexa e 

irresoluta de continuidade e mudança. Como tal, a reestruturação se 

enquadra entre a reforma parcial e a transformação revolucionária, entre a 

situação de perfeita normalidade e algo completamente diferente (SOJA, 

1993, p.194). 

 

 Nesse sentido, é preciso atentar para a escala de abrangência da reestruturação, uma 

vez que esta pode apresentar variados recortes espaciais, do local ao regional, nacional, ao 

global. Fatores que nos levam a apresentar ainda neste capítulo, especificadamente nos 

subitens que se seguem, breves informações sobre a dinâmica de produção mundial e nacional 

de fumo. 

 

2.3A PRODUÇÃO FUMAGEIRA NO MUNDO 

 

Partindo do pressuposto de que somente entenderemos concretamente um fato em 

particular, se compreendermos este em meio a sua totalidade, acredita-se ser importante antes 

de adentrar em nosso estudo de caso, fazer uma análise histórica sobre a produção fumageira 

em âmbito mundial.  

A história do surgimento do Nicotiana tabacum, popularmente conhecido como 

tabaco, apresenta muitas divergências. Existem relatos que defendem tratar-se de uma erva 

africana. No entanto, depoimentos de antigos viajantes australianos sustentam que a planta 

teve origem no norte deste continente. A maioria dos historiadores, porém, afirma que a 

mesma seja originária da América, oriunda dos Andes, o que vem de encontro à teoria de que 

a folha teria sido cultivada largamente na Pérsia, antes mesmo da descoberta do continente 

americano.   

Segundo Costa e Silva (1990), são antigos os registros sobre o costume dos índios 

americanos fumarem tabaco nas cerimônias religiosas e nos rituais mágicos, pois dados 

indicam que seu uso surgiu aproximadamente no ano 1000 a.c. nas sociedades indígenas da 

América Central.  

Após o descobrimento da América pelos portugueses e espanhóis, a planta foi 

introduzida na Europa no final do século XV e início do século XVI, passando a ser 

gradativamente cultivada até o século XIX, já que a partir do século seguinte o que se 

verificou foi o declínio do plantio em todo o mundo (evidências da crise). 

Segundo afirmou Vigié (2006, p.78-9), desde a primeira viagem de Cristóvão 

Colombo à América, a planta já foi avistada pelo descobridor: 
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Cristóvão Colombo, desde sua primeira viagem ao Novo Mundo, notara um 

costume, surpreendente para um europeu, que tinham os índios da tribo 

Guanahani, nativos da ilha de San Salvador, de fumar ervas. Nas expedições 

seguintes, o frei Bartolomé de Lãs Casas, observou que essas ervas eram 

consumidas envoltas numa grande folha, em forma de corneta, que os 

nativos chamavam de tabacco.  

 

Com o início da colonização europeia, a planta se difundiu rapidamente por todos os 

continentes, inclusive pela África, a qual passou a funcionar como moeda corrente no tráfico 

de escravos. No Brasil, entre os séculos XVII e XIX, a cultura do tabaco foi de fundamental 

importância na efetivação do intercâmbio com a Inglaterra em troca do fornecimento de novos 

escravos africanos, viabilizando as condições de renovação da força de trabalho utilizada nas 

grandes propriedades rurais produtoras de café e de cana-de-açúcar (NARDI, 1996). 

É curioso destacar que em pouco tempo, o tabaco, popularmente conhecido como 

fumo, se difundiu como “a cura de todos os males da Europa” (VIGIÉ, 2006), justamente por 

suas propriedades medicinais. Os relatos mostram que os europeus acabaram apelidando a 

planta de “erva santa”, e a usavam para diversos fins, enxaquecas, males do estômago, úlceras 

cancerosas, impulsionando a popularização do hábito de fumar.  

Assim, desde o século XV, quando da descoberta por Cristóvão Colombo, o consumo 

das folhas de tabaco passou a ser difundido em grande parte dos países europeus e demais 

nações, alimentando um importante comércio internacional (SILVEIRA, 2010). Dentre as 

principais finalidades da matéria-prima, cigarro, cigarrilha, charuto, capa de charuto, destaca-

se a produção de cigarros. 

Atualmente, a fumicultura está inserida no contexto da moderna agricultura de 

exportação, se apresentando como um comércio organizado, bem estruturado, que atende a 

normas internacionais, tendo como principais agentes, as grandes empresas do ramo.  

Após as duas grandes guerras mundiais, diante da difusão dos hábitos culturais 

urbanos, verificou-se uma rápida expansão do consumo de cigarros pelo mundo, 

condicionando a progressiva ampliação dos níveis de produtividade industrial de cigarros. 

Por volta da década de 1980, o mercado fumicultor mundial foi abalado pela 

propagação de inúmeras campanhas e políticas públicas de combate ao tabagismo, mediante 

comprovação da associação do tabaco com inúmeras doenças e malefícios à saúde humana.  

No entanto, Silveira (2010) adverte que, de forma geral, tais ações não foram capazes 

de impedir o crescimento do comércio tabagista mundial, o que revela a força econômica e a 

habilidade política das corporações multinacionais tabaqueiras em suas relações com os 
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governos nacionais, através das diversas estratégias espaciais e econômicas por elas 

empregadas em seus processos de acumulação e reprodução do capital.  

O atual período histórico, iniciado no começo dos anos noventa do século XX, 

denominado por Santos (2006) de meio técnico-científico e informacional, apresentou como 

principal característica a intensificação da globalização econômica, a qual proporcionou 

mudanças na organização, dinâmica e funcionamento do mercado mundial de tabaco em 

folha9.  

 De acordo com Silveira (2010), nesse período se modificaram e também se renovaram 

as definições organizacionais, as estratégias de ação e as decisões locacionais das corporações 

multinacionais do ramo quanto à expansão da produção do tabaco em folha, do seu 

processamento industrial e de sua comercialização, o que, por consequência, acabou 

influenciando também as decisões em relação ao direcionamento espacial dos investimentos 

de capitais. 

 Ainda segundo o autor, a expansão da produção de tabaco se caracterizou por uma 

intensa concorrência oligopolista pelos mercados, o que aprofundou os graus de centralização 

e de concentração de capital, ampliou a modernização e a integração das atividades 

produtivas, e, diversificou o conjunto de agentes sociais que participa da produção e da 

circulação, revelando uma maior complexificação do modo de funcionamento do setor e de 

sua correspondente organização espacial.   

Nesse sentido, acreditamos que também deve ser levada em consideração a instalação 

seletiva de objetos e sistemas técnicos nos territórios, no intuito de melhorar as condições 

organizacionais de produção agroindustrial do tabaco, os quais possibilite uma maior fluidez 

na circulação do produto, dos insumos utilizados, do capital e das informações, condicionando 

uma verdadeira reestruturação territorial por meio de uma agricultura voltada para o 

agronegócio globalizado. 

No mundo, as principais áreas de produção agrícola de fumo em folha se localizam 

principalmente nas zonas de latitudes médias, com destaque para o Brasil e os Estados 

Unidos, na América; para a Turquia, entre a Europa e a Ásia; para o Malaui e o Zimbábue, na 

África; e para a Índia, a China e a Indonésia, na Ásia. De acordo com o ITGA/AFUBRA 

(2011/2012), existem em média 103 países que produzem tabaco no mundo, tendo como 

principais produtores China, Brasil e Índia, conforme se observa no Gráfico 01.  

 

                                                           
9  Fumo em folha é a planta in natura, sem ter passado, por exemplo, pelo processo de “enrolamento” 

para formar o fumo de corda ou de rolo, a qual é a especialidade da região estudada nessa pesquisa.  
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Gráfico 01: Produção mundial de fumo em folha em toneladas- Safra 2011/2012 

 

FONTE: ITGA/AFUBRA, 2013.Elaborado pela autora, 2013. 

 

De acordo com as informações obtidas, a China se sobressai com 36,71% (2.400.000 

toneladas) da produção mundial, seguida do Brasil com 11,4% (745.360 toneladas). Nesses 

países, a globalização econômica tem possibilitado novas características ao desenvolvimento 

do processo de agroindustrialização da produção.  As transformações são verificadas através 

do avanço de novas tecnologias de comunicação, da modernização dos meios de transporte e 

das importantes inovações nas áreas da biotecnologia vegetal, assinalando a configuração de 

circuitos globais de produção agrícola, reorganizados para atender a produção e a acumulação 

de capital das corporações multinacionais. 

Dessa forma, a produção e o consumo de fumo em folha, ao longo do tempo, foram 

influenciados pela ação de muitos desses fatores, apresentando oscilações, conforme se 

verifica nos dados apresentados no Gráfico 02. 
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Gráfico 02: Produção, consumo e estoque de tabaco em folha no mundo (em toneladas) de 1990 a 

2011 

 
FONTE: AFUBRA/ITGA, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

 

As informações contidas no gráfico 02 mostram momentos de oscilação e estabilidade 

na produção.  A década de noventa do século XX, por exemplo, apresentou oscilação na 

produção, entre os 5,5 e 7,7 milhões de toneladas, e certa estabilidade quanto ao consumo, em 

média de 6,3 milhões de toneladas, fatores que contribuíram para as oscilações nos estoques 

de tabaco.  

No período que se inicia no ano 2000, verifica-se que a década começou apresentando 

o mesmo nível de produção da década de noventa. No entanto, entre os anos de 2001 e 2004, 

tem-se uma relativa estabilização, em torno de 5,7 milhões de toneladas, assim como o 

consumo, em cerca de 6,4 milhões. Tal situação proporcionou uma progressiva redução dos 

estoques mundiais de tabaco em folha e a respectiva valorização do preço do tabaco no 

mercado internacional. A partir de 2008, verificou-se a retomada do crescimento da produção 

mundial. Destaca-se que as oscilações e estabilidades são sentidas de formas diferentes entre 

os vários países produtores. 

É importante estabelecer que a produção fumageira se realiza de modo diferenciado 

em cada país, levando em consideração as diversas variedades produzidas, as particularidades 

do sistema de produção, as características fundiárias das propriedades agrícolas, o conteúdo 

técnico e o volume de mão de obra e as relações de produção presentes.  

A China, por exemplo, realiza sua produção totalmente de forma manual, em pequenas 

propriedades de no máximo 0,4 hectares. Trabalham cerca de 20 milhões de famílias de 
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produtores, as quais se localizam principalmente nas províncias de Yunnan, Sichuan, Guizhou 

e Henan, no centro sul do país. 

Segundo dados da Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO (2003)10, 

desde 1992, com a criação da lei que instituiu o monopólio estatal do tabaco na China, todas 

as etapas de produção, comercialização, processamento e exportação, como também a 

fabricação e comercialização de cigarros são esquematizadas e realizadas pelo governo. Dessa 

maneira, o Estado tem o controle absoluto sobre toda a cadeia produtiva, impedindo, por um 

lado, a entrada das corporações multinacionais no mercado interno, e por outro, viabilizando 

uma extraordinária arrecadação de impostos pelos governos províncias e federal, impondo aos 

fumicultores uma elevada taxa de exploração do trabalho familiar pelo ínfimo valor pago pela 

produção. 

No Zimbabwe, a produção acontece em sistema de rotação de culturas com a soja, o 

milho e o trigo, em propriedades entre 100 e 500 hectares. A produção é realizada na 

província de Harare, nordeste do país, principalmente por cerca de 2.000 agricultores 

comerciais, em que se verifica o uso de modernos equipamentos no preparo e adubação da 

terra, na irrigação da lavoura por gotejamento e aspersão, e na cura do tabaco.  

Nesse caso, prevalece o emprego de mão de obra assalariada em atividades manuais de 

plantio e colheita das folhas, cuja exploração comercial em grande escala se desenvolvem em 

propriedades privadas, de indivíduos, empresas de responsabilidade limitada ou de grandes 

associações empresariais. De forma secundária, a produção também é realizada por pequenos 

produtores rurais, com baixo grau de mecanização e uso intensivo da mão de obra familiar, 

compondo aproximadamente 16 mil famílias, correspondendo em média a apenas 20% da 

área plantada e da produção total de tabaco do país. Ainda de acordo com a FAO (2003), toda 

a comercialização do país é desempenhada junto às corporações multinacionais que 

processam e exportam o tabaco em folha. 

No Brasil, como já foi dito, a maior parte da produção, em torno de 95%, se concentra 

na região Sul do país, abrangendo cerca de 180 mil pequenas propriedades agrícolas que 

realizam o plantio e a colheita de forma inteiramente manual através do emprego da força de 

trabalho das famílias dos agricultores. As propriedades dos agricultores familiares têm em 

média 16 hectares de extensão, nas quais a lavoura é cultivada em áreas de 2 a 3 hectares 

                                                           
10Trata-se da pesquisa intitulada “Issues in the global tobacco economy: selected case studies”, 

realizada em 2003 pela FAO, sigla de Food and Agriculture Organization, uma organização das 

Nações Unidas Nações cujo objetivo é aumentar a capacidade da comunidade internacional para de 

forma eficaz e coordenada, promover o suporte adequado e sustentável para a Segurança Alimentar e 

Nutrição global.  
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(IBGE, 2013). A produção sulina se realiza através de um acordo contratual comercial de 

cada safra entre os agricultores familiares e as empresas tabaqueiras.  

 Conforme afirma Silveira (2007), com esse contrato os agricultores se comprometem a 

produzir uma determinada quantidade da planta de acordo com as especificações técnicas das 

empresas, enquanto estas se comprometem em comprar toda produção dos agricultores, além 

de fornecerem assistência técnica e transporte da produção. O autor ainda ressalta que mesmo 

os agricultores familiares tendo no tabaco uma importante fonte de renda, a remuneração paga 

pelas empresas quanto à venda da produção não é satisfatória diante do conjunto dos custos 

obtidos na produção, que além dos insumos químicos e biotecnológicos, abrange o intenso 

trabalho das famílias em todas as etapas da produção e colheita da lavoura. Além do mais, na 

etapa de comercialização, as empresas utilizam um complexo e rigoroso sistema de 

classificação das folhas, levando em consideração principalmente o tamanho e a cor da planta, 

e acabam manipulando os tipos de classes das folhas e o respectivo valor a ser pago pela 

produção, assegurando margens maiores para a lucratividade. 

 Os demais estados brasileiros produtores de fumo são principalmente: Alagoas, Bahia, 

Paraíba, Ceará e São Paulo. Alagoas e Bahia são os maiores produtores no Nordeste, 

correspondendo a 1,6 e 0,5% (safra 2011/2012) da produção nacional respectivamente. 

Apresentam características de produção, beneficiamento e comercialização particulares, sendo 

“berço” do fumo de corda escuro brasileiro, como veremos adiante. 

 Quanto à exportação mundial do produto, destaca-se o Brasil como o maior exportador 

do planeta, com 637.780 toneladas (safra 2012), seguido por outros países produtores (Gráfico 

03). 
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GRÁFICO 03: Principais países exportadores de fumo em folha, em toneladas, em 2012 

 
FONTE: ITGA/AFUBRA, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

  

Segundo o gráfico, em 2012, foram 2.008.990 toneladas de fumo exportadas, das quais 

o Brasil foi responsável por 31,74%, a Índia por 13,5% e os Estados Unidos por 7,62%. O 

tabaco representa 1,34% do total das exportações brasileiras, com US$ 3,26 bilhões 

embarcados (ITGA/AFUBRA, 2012). Tais informações confirmam a tendência de 

crescimento de produção e exportação de tabaco nos países semiperiféricos e periféricos.  

Conforme Silveira (2010), o crescimento da produção de tabaco nesses países e o 

aumento de sua exportação para o mercado mundial resultam da combinação da crescente 

qualidade do tabaco em folha produzido e do seu baixo custo de produção o que lhes permite 

obter importantes vantagens comparativas, como alcançar preços de exportação altamente 

competitivos no mercado. Isso tem possibilitado o bom desempenho das exportações desses 

países, colocando-os, a partir dos anos de 1990, entre os maiores exportadores mundiais.  

Nesse sentido, é preciso analisar a atual configuração espacial desse mercado levando 

em consideração a lógica capitalista que orienta essa dinâmica e o funcionamento da 

produção. Partindo do princípio de que o processo de produção e exportação é pautado pelo 

consumo, devemos levar em consideração as variáveis que envolvem esse processo.  

 O tabaco pode ser consumido sob diversas formas de produto, resguardadas as 

particularidades dos diferentes grupos sociais nos mais variados lugares do mundo, não 

considerados apenas a condição de renda dos indivíduos consumidores. 
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 O cigarro, é atualmente a forma de uso da planta mais difundida no mundo. Os 

cigarros fabricados industrialmente são os mais aceitos, seguidos dos confeccionados 

artesanalmente, ou seja, aqueles feitos com fumo de corda ou fumo em rolo desfiados. Ainda 

merece atenção o mercado de charutos, o tabaco de mascar e o tabaco para cachimbo. 

As dinâmicas de evolução do consumo mundial de tabaco, ao longo do tempo, foram 

influenciadas por fatores que envolvem eventos políticos-culturais, como a ampliação da 

campanha mundial de combate ao tabagismo, acontecimentos naturais, como secas ou 

prolongamentos de chuva nas áreas de produção, surgimento de barreiras fiscais, subsídios e 

mudanças na política de câmbio promovidas pelos países exportadores e importadores.  

Segundo dados da FAO (2003), entre as décadas de 1970 e 1990, ocorreu uma 

elevação do consumo mundial do tabaco em folha na ordem de 2% ao ano, ampliando o 

consumo de 4,2 milhões para 6,5 milhões de toneladas. 

Silveira (2010) salienta que durante este período o aumento do consumo se deu mais 

significativamente nos países periféricos. Fato que se explica pelo intenso crescimento do 

consumo do produto em países como a China, passando de 0,7 milhões de toneladas em 1970 

para 2,6 milhões de toneladas em 2000, tendência que se prolonga até os dias atuais, sendo 

este o maior consumidor mundial, como se pode constatar através dos dados do Gráfico 04. 

 

Gráfico 04: Principais Consumidores Mundiais de Cigarro, em bilhões de unidade, nos anos de 2005, 

2010 e 2012 

 
FONTE: ITGA/AFUBRA, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 
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 Diagnósticos fornecidos pelo ITGA/AFUBRA, referentes aos anos de 2005, 2010 e 

2012 respectivamente, constatam que o mercado chinês consome 2.562.050 bilhões, 

dos5.771.480bilhões de unidades de cigarros produzidos no mundo, correspondendo a 

44,39% (ITGA/AFUBRA, 2012). 

 Nessa perspectiva, Silveira (2010) atenta para o fato de o consumo de tabaco vir 

diminuindo no conjunto dos países centrais, já que entre 1970 e 2000, por exemplo, os 

Estados Unidos e o Canadá tiveram uma média de redução de 1,3% ao ano, gerada pela 

combinação de fatores como: a diminuição no ritmo de crescimento da população; uma maior 

conscientização da sociedade em relação aos efeitos nocivos do cigarro à saúde; a 

intensificação das campanhas governamentais contra o tabagismo, e o aumento de impostos 

sobre a fabricação e comercialização de cigarros.  

 No mais, é preciso deixar claro que diante da expressão da globalização da economia, 

a dinâmica do mercado mundial de tabaco tem sido, orientada e regulada pelo conjunto de 

ações e normas promovidas pelas grandes empresas multinacionais do setor. 

 Deste modo, a expansão do mercado mundial de cigarros e de tabaco tem se 

caracterizado pelo aprofundamento da disputa entre grandes corporações multinacionais e 

pela intensificação do processo de concentração de capital, tanto na indústria de fabricação de 

cigarro, quanto na indústria de processamento de tabaco (SILVEIRA, 2010). Os processos de 

concentração de capital e de centralização acabaram ganharam intensidade por influência da 

progressiva mundialização da concorrência, do intercâmbio comercial no âmbito da 

Organização Mundial do Comércio (OMC) e nos mercados comuns regionais na Europa e na 

América do Norte e da crescente desregulamentação dos investimentos externos. Também 

deve ser considerada a promoção de alianças estratégicas entre as companhias de cigarro e da 

dissolução dos monopólios estatais em todo o mundo, com o único objetivo do lucro. 

  Van Liemt (2002) destaca que as empresas multinacionais tabaqueiras e cigarreiras 

também ampliam seus negócios no espaço mundial através da promoção de joint 

ventures entre empresas multinacionais de cigarro, entre as multinacionais processadoras e 

distribuidoras de tabaco e entre elas e outras empresas para o processamento e a produção e 

comercialização de cigarros em mercados locais e regionais, assim como da construção, 

ampliação e modernização de redes de distribuição e de vendas e do marketing de marcas de 

cigarros. 

Dentre as grandes corporações multinacionais destacam-se a Philip Morris 

International, a British American Tobacco, a Japan Tobacco International e a Imperial 

Tobacco Group. Estas são responsáveis por mais da metade da produção mundial de cigarros, 
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e ditam a dinâmica de funcionamento do mercado, controlando amplamente as redes de 

distribuição e de venda no âmbito mundial. 

 Para Silveira (2010), a Philip Morris International apresenta-se como a maior 

companhia multinacional de cigarros em termos de produção, vendas e faturamento. 

Atualmente, essa companhia está presente em 54 países, produzindo suas principais marcas de 

cigarro através de subsidiárias, de empresas associadas e de empresas por ela licenciadas, o 

que lhe possibilita controlar aproximadamente 18,7% do mercado mundial de cigarros.  

Em segundo lugar vem a British Américan Tabacco controlando aproximadamente 

17,1% do mercado mundial de cigarros. O grupo tem ampliado sua capacidade de produção 

através da realização de investimentos externos diretos na aquisição e na modernização de 

fábricas de cigarros em diversos países como México, Turquia, Uzbequistão, Camboja, 

Líbano e Rússia. Aliás, merece destacar o estudo realizado por Corrêa (1994) a propósito das 

topologias empresariais, uma vez que, segundo o autor, o conglomerado British Américan 

Tabacco está espalhado em mais de 90 países em todo o mundo.  

 Diante das informações evidenciadas podemos constatar que a produção fumageira 

mundial se apresenta como um forte mercado hegemônico (SANTOS, 2006), regido por 

organizados agentes corporativos que, no contexto da globalização econômica, passam por 

mudanças operacionais no desenvolvimento e na organização espacial, acompanhados por um 

intenso processo de concentração e acumulação de capital, capaz de ditar a dinâmica dos 

lugares, de impor suas normas, regras e leis, de introduzir novas formas, novos fluxos 

(SANTOS, 2008e), novos usos dos territórios, víeis propulsores da reestruturação territorial, 

como bem se observa ao estudar a produção fumageira em território brasileiro. 

 

2.4 A PRODUÇÃO FUMAGEIRA NO BRASIL 

 

A história do fumo em território brasileiro registra que mesmo antes da chegada dos 

colonizadores portugueses, a planta já era cultivada pelos índios em terras que atualmente 

pertencem ao estado de Alagoas. Depois da colonização, aperfeiçoadas técnicas de cultivo 

foram incorporadas através da criação de novos instrumentos e equipamentos destinados a 

formar as cordas ou bolas de fumo. 

O fumo, que a princípio era cultivado nos quintais junto a melancias, pepinos e 

cenouras, passou aos poucos a ser plantado ao lado da mandioca, feijão e milho. Assim, por 

volta de 1570, iniciou-se a cultura comercial do fumo no Brasil a partir da produção advinda 

das áreas costeiras pertencentes aos atuais estados da Bahia, de Pernambuco e de Alagoas. De 
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início se detinha ao atendimento do consumo dos próprios colonos portugueses. Porém, diante 

da grande demanda internacional, o fumo nordestino passou a abastecer o mercado europeu. 

Segundo Nardi (1987), o fortalecimento da colonização, o crescente consumo interno 

(marinheiros, soldados, senhores de engenho, mercadores, dentre outros) e o progresso do 

comércio com a Europa, permitiram o desenvolvimento da cultura do fumo nos núcleos mais 

sólidos como a região do Recôncavo Baiano, Sergipe do Conde, e litoral pernambucano do 

Rio São Francisco até Olinda, sendo a parte mais famosa a “das Alagoas”.  

De acordo com o autor, a produção do fumo brasileiro se subdividia em três 

segmentos. A produção considerada de primeira e segunda qualidade era destinada à 

exportação, correspondendo à maior parte. O montante era enviado para Portugal e de lá 

destinado ao restante da Europa. Uma segunda parcela do produzido era reservado a ser usado 

como moeda de troca para aquisição de escravos africanos. Por fim, um terceiro montante da 

produção era reservado ao consumo interno.  

Em meados de 1674, a região fumageira baiana, Recôncavo Baiano, era considerada a 

área produtora exclusiva de abastecimento do mercado externo europeu, referenciada como a 

primeira região fumageira do Brasil colonial (NARDI, 2004).  

Por volta de 1720 foi iniciada a produção do fumo em Minas Gerais, incentivada pela 

descoberta do ouro e pelo crescente desenvolvimento da região que hoje corresponde ao 

Sudeste brasileiro. Às vésperas de sua independência (em 1822), o Brasil era responsável por 

cerca de 9.500 toneladas de fumo, das quais 9.000 toneladas proviam da Bahia (e também de 

Alagoas, já que a produção alagoana estava associada à baiana), e 500 toneladas de Minas 

Gerais. O mercado europeu representava 70% das exportações e a África os 30% restantes 

(NARDI, 2004). Nessa época as duas áreas comerciais produtoras de fumo no Brasil eram 

Bahia (incluindo a produção alagoana) e Minas Gerais. 

A produção fumageira brasileira era composta quase que totalmente pelo fumo de 

corda (quando torcido e enrolado), herança dos indígenas que prevaleceu mesmo depois da 

colonização, fato que o tornava um produto exclusivamente brasileiro. Já o fumo em folha, 

implantado em meados de 1750, correspondia a apenas 1% das exportações.  

Porém, a partir da extinção tráfico negreiro em 1850, a produção de fumo em folha 

passou a ser incentivada na Bahia, visto que já representava significativa aceitação no restante 

do país. Essa substituição da produção do fumo em corda pelo fumo em folha constituiu 

grande mudança para a época. Dava-se início ao que Nardi (2004) denominou de Primeira 

Revolução Fumageira Brasileira, motivada pela ascendente fabricação de charutos, principal 

produto consumido no mundo em meados do século XIX. 
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O desenvolvimento da produção desse novo segmento fumageiro fez com que novas 

áreas de cultivo surgissem no país, além das já consolidadas produções na Bahia, em 

Pernambuco e em Alagoas. Assim, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul 

também passaram a cultivar o fumo em folha destinado à fabricação de charuto.  

A produção do fumo começou a ganhar força efetivamente no Rio Grande do Sul 

quando da chegada de imigrantes europeus, principalmente alemães, que logo introduziram a 

produção nas colônias de São Leopoldo e Santa Cruz do Sul, nos anos de 1824 e 1850 

respectivamente. 

Até então, os fumos do tipo escuro ou negro eram os únicos a serem cultivados em 

todo o mundo. No entanto, em meados de 1870 saíram dos Estados Unidos novos tipos que 

em pouco tempo ganharam destaque e aceitação no mercado internacional. Eram os tipos 

Virgínia e Burley, conhecidos como “fumos claros”, os quais chegaram ao Brasil em 1920 

conquistando Santa Catarina e principalmente o Rio Grande do Sul. Esse evento modificou 

mais uma vez as bases produtivas do fumo no país, fazendo emergir a Segunda Revolução 

Fumageira Brasileira, efeitos da reestruturação produtiva da economia.  

O processo de industrialização do país acelerou e favoreceu a consolidação da região 

fumageira do Sul. Também melhorou o poder de compra do brasileiro que passou a consumir 

mais cigarros industrializados. Tudo isso facilitou o crescimento da empresa Souza Cruz que 

já era, em 1910, a maior fabricante do país e a indústria mais mecanizada. A presença dessas 

empresas no território marcaria a passagem de um período Pré-Técnico para um período 

Técnico (SANTOS, 2008b).  

A introdução do fumo no sul do país marcou um divisor de águas na consolidação da 

cultura tabagista brasileira diante do mundo. Um dos fatores responsáveis pela ascensão 

comercial do fumo nessa região foi a compra da indústria de cigarros Souza Cruz, em 1914, 

pela British American Tabaco, famoso grupo internacional, configurando a hierarquia 

organizacional de exploração do território, vinculado a acumulação e reprodução do capital, 

alterando a dinâmica socioespacial, pois, 

 

A rede geográfica de uma grande corporação como o Grupo Souza Cruz é 

planejada, envolve mercadorias diversas (fumo em folha, papel CE cigarro, 

embalagem, cigarros, cigarrilhas, filme de polipropileno, celulose 

branqueada etc.) e informações, sendo fundamentalmente uma rede de 

realização vinculada à acumulação capitalista. É uma rede real com fluxos 

materiais e imateriais, muito formalizada, apresentando características de 

hierarquia (Departamento de Vendas, Filiais de Vendas e Depósitos) e de 

complementaridade (fluxos de celulose para a fábrica de papel) (CORRÊA, 

1997, p.110).   
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A partir daí mudanças significativas passaram a ocorrer na produção, ao ponto de, em 

1940, o fumo sulino já corresponder a 40% do total nacional. Assim, em meados da década de 

1940, de acordo com o tipo de fumo cultivado, o Brasil podia ser subdividido em três regiões: 

a “região dos fumos claros” para cigarros, correspondentes aos estados da região Sul do país 

(79% da produção nacional); a “região do fumo em folha escuro”, formada por parte da 

produção dos estados da Bahia e de Alagoas (16% da produção nacional); e a “região do fumo 

de corda” que correspondia à outra parte da produção dos estados da Bahia e Alagoas, 

acrescidos dos demais estados brasileiros produtores, principalmente Minas Gerais (5% da 

produção nacional) (NARDI, 2004).  

Um período de concentração agrícola e industrial marcou as primeiras décadas do 

século XX em território nacional. No entanto, a partir de 1940, vários fatores contribuíram 

para as transformações no cenário fumageiro brasileiro, pois enquanto a dinâmica de 

exportação favorecia a expansão dos fumos claros sulinos para outras áreas do país, os fumos 

escuros baianos enfrentavam dificuldades quanto à menor aceitação internamente, visto 

também da concorrência com a produção alagoana (evidências da crise). 

Deste modo, na década de 1960, dois acontecimentos transformaram os rumos da 

produção fumageira no Brasil. O primeiro se refere à crise do fumo no Zimbabwe, que 

beneficiou os estados sulinos brasileiros, uma vez que a demanda na produção internacional, 

suprida pelo território africano, foi atendida por meio da exportação dos “fumos claros” 

brasileiros.   

Favorecida com a crise estrangeira, a produção e exportação do fumo do Sul se 

expandiu rapidamente, fazendo com que o Brasil conquistasse a condição de primeiro 

exportador mundial. Essa situação pode ser comprovada por meio de dados relativos a 

exportação do fumo brasileiro que, em 1960, foi 31 mil toneladas, passou para 53 mil em 

1970 e, para 145 mil em 1980 (NARDI, 2004).  

É importante salientar que entre 1967 e 1973, incentivada pelas vantagens industriais 

do chamado “milagre econômico”, muitas empresas multinacionais entraram no Brasil, dentre 

elas a Philip Morris e a R. J. Reynolds trazendo mudanças significativas para o país. 

A produção tabagista nacional estaria assim concentrada na região Sul, e 

secundariamente Alagoas e Bahia como os maiores produtores do Nordeste.  

Em 1975, a região Sul do Brasil foi responsável por 66% da produção nacional de 

fumo em folha, seguida do Nordeste com 22%, como se observa ao analisar a distribuição da 

produção entre as regiões brasileiras, exposta no Gráfico 05. 
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Gráfico 05: Produção de Fumo em Folha (toneladas) por região brasileira em 1975 

 
FONTE: IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

 

Dessa maneira, é possível constatar que a produção de tabaco exerce uma dinâmica de 

incentivo e obediência à lógica global, e como tal, a estruturação do território alagoano pela 

cultura do fumo, por exemplo, se consolidando com a formação da região fumageira, surge 

como resultado da necessidade de expansão de mercado, sendo o tabaco um dos produtos 

mais consumidos no planeta. 

Segundo dados do relatório da pesquisa internacional “Tobacco Control in Developing 

Countries”, publicado em 2000, o consumo de tabaco na década de 1970, atingiu seu apogeu, 

aumentando cerca de 50% entre o período de 1975 a 1996, fase em que o consumo cresceu 

8% na China, 6,8% na Indonésia, 5,5% na Síria e 4,7% em Bangladesh. Nos países em 

desenvolvimento, na década de 1970, um adulto consumia 800 cigarros anuais, passando a 

consumir 1.450 na década seguinte.   

É interessante ressaltar o papel exercido pela mídia, pela publicidade de uma forma 

geral, na influência ao consumo de tabaco em todo mundo, uma vez que o ato de fumar 

chegou a significar símbolo de rebeldia, liberdade, independência, elegância, virilidade, 

status, evidenciando as mudanças que aconteciam na sociedade.  

Como não havia nenhum tipo de restrição a propaganda, a indústria de cigarro 

utilizava várias técnicas para influenciar o consumo, principalmente pela televisão e jornal. 

Empresas, aproveitando a aspiração feminina ao direito a trabalhar e votar, por exemplo, 

criaram marcas de cigarros mais suaves como o Dalila, da empresa Souza Cruz, fazendo 
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apologia a conquista de autonomias já alcançadas pelos homens. Vale ressaltar que para os 

homens, o cigarro era visto como sinônimo de virilidade. 

A publicidade enganosa chegou a veicular anúncios que relacionavam profissionais da 

área da saúde recomendando cigarro, já que o produto tinha apoio de estudos científicos. Em 

1947, por exemplo, uma propaganda utilizou um dentista recomendando uma marca de 

cigarro Viceroy que dizia: “Como seu dentista, eu recomendo Viceroys" (Figura 03) 

relacionando-o à intelectualidade e elegância. Na década de 1950, idosos, crianças e bebês 

faziam parte da publicidade de cigarro. No ano de 1951, a campanha do cigarro da marca 

Marlboro sai com o texto "Meu pai fuma Marlboro... ele sabe que é bom"(Figura 04). 

Principalmente a partir da década de 1960, a propaganda de cigarro passou a ser mais 

direcionado aos jovens, relacionada à praia de Copacabana (Figura 05) e aos esportes. Seu 

consumo era símbolo de rebeldia, diversão e elegância. 

Figuras 03, 04 e 05: Propagandas de cigarros das décadas de 1940, 1950 e 1960 

    
 

      FONTE: Disponível em: https://setimodia.wordpress.com/2011/09/29/propagandas-de-cigarro>.  

      Acesso em: 3 dez 2013. 

 

Santos; Souza (2012) chamam atenção para o fato de artistas famosos terem 

contribuído parao consumo de cigarro, o representando como símbolo de saúde e status. No 

caso do Brasil, “pessoas da mídia admiradas pelo público, como: Noel Rosa, Tom Jobim, 

Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Elis Regina, Georges Harrison, Samy Davis Jr., Ray 

Charles, fumavam em seus shows e cantavam músicas sobre o fumo” (SANTOS; SOUZA, 

2012, p. 06). Os autores ainda destacam que personagens da literatura infantil como o Saci 

Pererê e Popeye, também influenciaram o hábito de fumar. Somente a partir da década de 

1990, quando os estudos referentes ao uso do cigarro apontaram para os prejuízos causados a 

saúde pelo seu consumo, começaram a surgir as primeiras leis que proibiam a venda de fumo 

a menores de idade e, ao mesmo tempo, restringiam a publicidade do cigarro. 
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Entretanto, mesmo com as medidas restritivas, a indústria fumageira continua se 

reproduzindo e se articulando cada vez mais ao mundo da economia globalizada, cujas 

mudanças no âmbito tecnológico e produtivo fazem emergir novas formas espaciais aliadas ao 

dinamismo da acumulação e reprodução do capital.  

Nesse sentido, se insere o processo de modernização da economia brasileira, como 

resultado da intervenção de projetos políticos promovidos pelo Estado, provocando 

transformações nos setores econômico, industrial e agrícola, além dos avanços técnico-

científicos-informacionais. Nessa direção, novos usos e novas relações sociais se estabelecem, 

favorecendo processos de reestruturação em todo o país, inclusive no território da região 

fumageira alagoana.  
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PENSANDO O USO DO TERRITÓRIO NO  

AGRESTE ALAGOANO A PARTIR DA CULTURA FUMAGEIRA  

 

 
Cada empresa, porém, utiliza o território em 

função dos seus fins próprios e exclusivamente em 

função desses fins. As empresas têm olhos para os 

seus próprios objetivos e são cegas para tudo o 

mais. Desse modo, quanto mais racionais forem as 

regras de sua ação individual tanto menos tais 

regras serão respeitosas do entorno econômico, 

social, político, cultural, moral ou geográfico, 

funcionando, as mais das vezes, como um elemento 

de perturbação e mesmo de desordem. Nesse 

movimento, tudo que existia anteriormente à 

instalação dessas empresas hegemônicas é 

convidado à adaptar-se às suas formas de agir, 

mesmo que provoque, no entorno preexistente, 

grandes distorções, inclusive a quebra da 

solidariedade social (SANTOS, 2006, p. 85). 
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3 PENSANDO O USO DO TERRITÓRIO A PARTIR DA CULTURA FUMAGEIRA 

NO AGRESTE ALAGOANO 

 

Conduzidos por balizas teóricas como território usado e reestruturação territorial, este 

capítulo objetiva compreender os processos iniciais de formação, ocupação e povoamento do 

Agreste alagoano, especificamente da porção que constitui a Região Fumageira de Alagoas. 

Dessa forma, a partir da análise dos primeiros usos, dar-se o entendimento do processo de 

ocupação do território pela fumicultura e sua dinâmica de produção, beneficiamento e 

comercialização, se constituindo um marco na economia da região.  

 

3.1 A FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO DO AGRESTE ALAGOANO 

 

 Ao longo do processo histórico de constituição de um território, os usos podem se dá 

de maneiras distintas pelos diferentes agentes sociais, visto que depende tanto da existência 

material de formas geográficas atualmente usadas, naturais ou socialmente transformadas, 

quanto da existência de normas de uso, jurídicas ou meramente costumeiras, formais ou 

simplesmente informas. Ou seja, deve-se “levar em conta a interdependência e a 

inseparabilidade entre materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação 

humana, isto é, o trabalho e a política” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 257).  

 Dessa forma, pensar a constituição de um território é enveredar pelas tramas 

estabelecidas em cada momento histórico, sendo “essencial rever a realidade de dentro” 

(SANTOS, 2008c, p.145), buscando entender como, onde, por que, para quem e para quê esse 

território é usado. Questões tomadas à compreensão da constituição do território do Agreste 

alagoano.  

Segundo Sales (1982), de forma genérica, o Agreste nordestino é uma região que 

geograficamente situa-se entre a Zona da Mata, no litoral, e o Sertão, no interior, sendo, 

portanto uma área de transição. Histórica e geograficamente compreende o espaço de 

transição entre as duas maiores áreas de representação do latifúndio agrário, a Zona da Mata 

com a cana-de-açúcar e o Sertão com a pecuária.  

Em seu livro Agreste Agrestes, Sales (1982), destaca a complexidade que envolve a 

definição do conceito de Agreste, visto às particularidades existentes nessa “faixa” de terra, 

quanto ao relevo, ao clima, aos solos, a vegetação, aos aspectos sociais e econômicos.  

Para a autora, existe o Agreste pecuário, especializado na criação de gado bovino, 

sendo o predominante, e “o outro Agreste, provavelmente o mais restrito em termos de 
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composição espacial, é aquele que se especializa na produção alimentar para o mercado, 

baseada, sobretudo nos cultivos de hortifruticultura e na avicultura” (SALES, 1982, p. 140).  

É diante dessas informações que podemos entender o Agreste nordestino como uma 

região com determinadas singularidades. Diferente da Zona da Mata e do Sertão, sua 

ocupação territorial foi baseada em pequenas e médias propriedades, se constituindo 

basicamente pela trilogia pecuária, algodão e policultura de subsistência, por bases 

tradicionais de uso da terra e pela presença do produtor familiar. 

Caracterizado por ser a área nordestina de produção alimentícia, o Agreste exerceu (e 

exerce) durante muito tempo a função de polo abastecedor da zona canavieira (Zona da Mata) 

e pecuarista (Sertão), principalmente a partir do crescimento da sociedade urbano-industrial e 

a consequente demanda por alimentos nos grandes centros urbanos. Grande parte da produção 

de alimentos era realizada na forma de produção por arrendamento, sendo comum o plantio 

consorciado do milho e algodão, por exemplo. Foi o cultivo do algodão, por sua vez, que 

permitiu a integração do Agreste ao mercado externo (ANDRADE, 1986; SALES, 1982). 

É preciso destacar também o papel do Agreste enquanto fornecedor de mão de obra 

para o trabalho na lavoura da cana-de-açúcar, já que diante do fim do trabalho escravo nos 

canaviais, a força de trabalho passou a ser substituída pelo trabalho assalariado.  

Ainda segundo Sales (1982), fatores como o baixo nível de produtividade, os 

excedentes populacionais sobre a estrutura rígida de propriedade, e os minifúndios, que não 

davam mais condição de subdivisão por herança, eram motivos que forçavam os agrestinos a 

migrarem. Estes, denominados pela autora de corumbas são assim definidos: 

 

“[...] trabalhador migrante sazonal proveniente do Agreste [...] que nas 

épocas de colheita nas plantações de cana se desloca de seus pequenos lotes 

de terra própria ou arrendada, para trabalhar nos canaviais na condição de 

assalariado (SALES, 1982, p.129).  

 

As transformações advindas a partir da metade do século XX, marcando uma nova 

organização produtiva, caracterizam a difusão do processo de globalização no mundo, a 

chegada das técnicas da informação, a inserção dos lugares, dos territórios, ao meio técnico-

científico-informacional (SANTOS, 2006). Fundamentado na política neoliberal, esse sistema 

técnico tende a organizar não só as relações de produção, mas também influencia a vida da 

população, dos territórios nacionais, que se caracterizam pelas relações globais. 

Dessa maneira, “o território ganha novos conteúdos e impõem novos comportamentos, 

graças a enormes possibilidades da produção e, sobretudo, da circulação dos insumos, dos 
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produtos, do dinheiro das ideias e informações, das ordens e dos homens” (SANTOS; 

SILVEIRA 2001, p.31), e logo os estudos sobre o território se constituem uma importante 

ferramenta de análise ao constante processo de transformação da sociedade, e, por 

conseguinte, do próprio território.  

Trazendo essas informações para o território do Agreste alagoano, partimos da 

premissa de que para entender a atual dinâmica empreendida pelas relações socioespaciais, e, 

por conseguinte, o processo de reestruturação do território, é preciso caminhar pela 

estruturação, ou seja, apreender a relação sociedade-natureza em seu processo de formação, 

nos primeiros usos do território, no período Pré-técnico (SANTOS, 2008c). 

Os primeiros caminhos da construção do território do Agreste alagoano, ou seja, os 

primeiros usos desse território inserem-se no contexto do Nordeste brasileiro, ocorrendo por 

influência do processo de colonização portuguesa iniciado no século XVI, se caracterizando 

como uma região essencialmente agrícola.  

O estado de Alagoas pertenceu à parte sul da Capitania de Pernambuco11até o dia 17 

de setembro de 1817 quando, por meio de decreto de D. João VI, foi desmembrado. O 

surgimento do território alagoano teve sua origem com a Revolução Pernambucana12. Por se 

manter fiel a coroa durante a revolução, ganhou o direito de constitui-se uma província 

independente.   

A princípio, sua ocupação territorial partiu da expansão do plantio da cana-de-açúcar, 

que não demorou muito para se firmar como o principal cultivo da então província 

independente (futuro estado de Alagoas). Dava-se início à exploração colonial baseada no 

latifúndio e na mão de obra escrava, em que a produção de açúcar era o principal négocio 

estabelecido a partir do século XVIII (LIRA, 2007). 

 No entanto, conforme Sales (1982), ao contrário da Zona da Mata que se especializou 

em um único cultivo voltado a exportação, a cana-de-açúcar, o Agreste sempre foi uma região 

muito diversificada quanto a sua estrutura produtiva, influencias da forma de ocupação dessa 

região, tendo a pecuária como atividade básica inicial.  

Andrade(1986), no livro “A Terra e o Homem no Nordeste” explicitou o processo de 

construção territorial do Nordeste brasileiro. Nesta obra, o autor demonstra a importância da 

pecuária na construção do território agrestino afirmando que, 

                                                           
11Principal área de plantio de cana-de-açúcar na colônia portuguesa na América.  
12A chamada Revolução Pernambucana também conhecida como Revolução dos Padres, foi um 

movimento emancipacionista que eclodiu em 06 de março de 1817, na então Capitania 

de Pernambuco. Dentre as causas destaca-se a crise econômica regional, o absolutismo 

monárquico português e a influência das ideias Iluministas, propagadas pelas sociedades maçônicas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1817
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Absolutismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iluminismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7onaria
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nos primeiros tempos, a criação de gado foi uma atividade a que alguns se 

dedicaram com espírito demasiado independente para se submeterem à 

hierarquia social rígida da civilização açucareira; como não dispunham de 

capital para montar engenhos, adquirir escravos e plantar canaviais, 

procuraram estabelecer-se sempre nas proximidades da costa ou dos rios 

navegáveis, uma vez que os transportes por água eram os únicos usados para 

as grandes travessias. A guerra holandesa e o medo de perder seus animais, 

requisitados pelos invasores, fizeram com que os criadores alagoanos e 

sergipanos subissem o Rio São Francisco em demanda do sertão. 

(ANDRADE, 1986, p. 119). 

 

Ressalta-se que desde os primórdios a pecuária no Agreste foi uma atividade econômica 

subsidiária da cana-de-açúcar, visto que “os engenhos eram quase sempre movidos a tração 

animal e tanto o transporte da cana, dos partidos para a fábrica, como o transporte do açúcar, 

das fábricas para os portos de embarque, estavam sempre a exigir grande número de bois e 

cavalos” (ANDRADE, 1986, p. 119). O gado ainda era secundariamente utilizado como meio 

de alimentação para a população, fato que levou os senhores de engenho ou seus prepostos a 

ultrapassar os limites da Serra da Borborema para aí estabelecer as primeiras fazendas de 

criação de gado (SALES, 1982).    

A manutenção desta atividade econômica no Agreste se dava de forma tradicional, 

sem muitos cuidados, e em propriedades menores quando comparada à criação de gado no 

Sertão, como expõe Carvalho (1982, p. 133) ao referenciar que, 

 

A criação de gado no Agreste é feita em fazendas bem menos extensas que a 

do Sertão. O fazendeiro geralmente divide a propriedade em cercados, uns 

destinados à permanência do gado durante a estação chuvosa, sendo outros 

reservados para a estação seca; durante grande parte do ano são divididos em 

pequenos lotes e arrendados a agricultores que recebem as terras em março 

com a obrigação de devolvê-las em dezembro e janeiro. 

 

 Apesar da proximidade com a área açucareira, e mesmo dispondo de clima e pasto 

favoráveis ao desenvolvimento da pecuária, o Agreste foi uma área de povoamento tardio, 

quando comparado a Zona da Mata, por exemplo. Somente após o fim da guerra holandesa 

em 1654, é que a fração Agreste do Nordeste brasileiro viria a ser conquistada e 

economicamente integrada ao Nordeste (ANDRADE, 1986). 

Dois acontecimentos foram importantes para se iniciar o processo de povoamento da 

região. O primeiro foi a destruição do chamado Quilombo dos Palmares13 no final do século 

                                                           
13 O Quilombo dos Palmares foi considerado o maior campo de refúgio de escravos fugidos do Brasil 

colonial. Localizava-se ao alto da Serra da Barriga na então capitania de Pernambuco, atual estado de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_de_Pernambuco
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XVII, fato que deu margem ao surgimento de inúmeras sesmarias mesmo além da área que 

pertencia ao governo português; o segundo fato se refere à disputa empreendida contra os 

índios cariris que ocupavam áreas na região. Os aborígines por vezes se revoltavam com 

pecuaristas locais, alegando que os mesmos tomavam suas terras e os escravizavam. No 

entanto, esse episódio, além de permitir o desbravamento do Agreste e de parte do Sertão, 

também extinguiu o poder dos indígenas, os realocando nas serras e nos brejos mais altos.  

 Com a ocorrência desses dois fatos, inicia-se um processo de doação de sesmarias, 

localizadas nas proximidades dos rios Paraíba do Norte, Capibaribe, Ipojuca e Una. Foi nessa 

ocasião que se estabeleceram as primeiras grandes fazendas agrestinas, já que as sesmarias 

doadas tinham uma extensão superior a 10.000 hectares. 

 Segundo Lima (1965), o processo de povoamento do Agreste e Sertão alagoanos, foi 

alcançado pelo vale do São Francisco, onde a vegetação de gramíneas existentes nas caatingas 

facilitou o povoamento e as fazendas determinaram a fixação do homem nos centros de 

criação e, principalmente, nas manchas de solo em que se desenvolveu o algodão, seguido 

pelo milho e feijão. 

 Como a pecuária extensiva não requeria maiores cuidados, os proprietários das 

fazendas geralmente viviam na cidade. As propriedades eram administradas pelos vaqueiros, 

personagens ilustres nesse cenário. Estes não recebiam salário, pois sua remuneração 

correspondia a um quarto da produção da fazenda, ou seja, a cada quatro bezerros que 

nasciam, um pertencia a ele. 

 Num quadro geral, a população agrestina era pobre e limitava-se a cultivar milho, 

feijão, mandioca, cana-de-açúcar para a produção de rapadura e mel, e algodão, que alcançou 

destaque efetivo no século XIX. Dessa maneira, eram lavouras plantadas em pequena escala e 

que davam lucros igualmente reduzidos. 

                                                                                                                                                                                     
Alagoas, especificadamente no município União dos Palmares, tendo como marco de liderança 

Zumbi. Sua duração foi de cerca de um século, de 1590 até 1693. Nos seus quase 100 anos de 

existência, chegou a reunir cerca de 30 mil pessoas. O crescimento de Palmares preocupava o 

governador da Capitania de Pernambuco. Durante um longo período, o local passou a sofrer ataques 

constantes. Proprietários de escravos, além do próprio governo da Capitania de Pernambuco, 

passaram a financiar expedições, as entradas, com o objetivo de destruir o local. Em troca, prometiam 

aos vencedores terras e negros. Foram realizadas cerca de 18 expedições contra a região. Em 1692, o 

bandeirante paulista Domingos Jorge Velho aceitou a proposta de conquistar, destruir e extinguir o 

Quilombo dos Palmares. Fracassou na primeira tentativa, mas dois anos depois, retornou à região com 

9 mil homens e seis canhões. Palmares resistiu por quarenta e dois dias aos ataques dos invasores. 

Mas em 5 de fevereiro, Macaco, a capital do quilombo, na Serra da Barriga foi destruída. Mais de 400 

quilombolas morreram no local e cerca de 500 foram presos e vendidos fora da Capital de 

Pernambuco. Milhares fugiram, mas quase todos acabaram capturados. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_dos_Palmares
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 A verdadeira revolução agrária na região Agreste ocorre com a cotonicultura 

(ANDRADE, 1986), cujo cultivo e expansão contaram com a contribuição de diversos 

fatores, dentre os quais,  

 

O aumento da população e o consequente aumento do consumo de tecidos 

ordinários, como o chamado “algodãozinho”; a descoberta da máquina a 

vapor e o seu emprego na indústria têxtil na Inglaterra e a consequente 

Revolução Industrial; a abertura dos portos às nações amigas por D. João VI, 

em 1808; e os eventos políticos internacionais como a Guerra da Secessão, 

eliminando do comércio internacional, por período relativamente longo, 

concorrentes que dispunham de técnicas mais aperfeiçoadas e de produto de 

melhor qualidade que o Nordeste brasileiro (ANDRADE, 1986, p.124-5). 

 

 Para Sales (1982), o surto algodoeiro de meados do século XVII viria integrar esta 

região de forma direta no mercado externo, atingindo grandes e pequenos produtores, pelas 

suas possibilidades de consórcio com as culturas alimentares mais básicas para o homem, 

como o feijão e o milho. 

 Acultura algodoeira aliás, trouxe destaque econômico para o interior do estado 

alagoano, proporcionando que os grandes algodoeiros participassem da vida política e 

administrativa do estado, junto aos grandes produtores de cana-de-açúcar.  

 Nesse contexto, pode-se afirmar que entre o período de 1750 e 1940, o algodão se 

apresentou como uma das principais culturas da base produtiva nordestina, se tornando 

referência também por ter sido o único produto a conseguir “enfrentar” a cana-de-açúcar, 

quanto à disputa das terras e de mão de obra ocupante. Firmou-se assim, como a principal 

base produtiva e econômica do Agreste alagoano por cerca de um século e meio. 

 Procurando entender como se deu esse processo de ocupação agrícola, tomamos por 

referência a obra clássica da literatura geográfica alagoana, de autoria de Ivan Fernandes 

Lima, intitulada Geografia de Alagoas, publicada em 1965. Constata-se que no século XVII, a 

ocupação agrícola do estado alagoano estava baseada na tríade – cana-de-açúcar, pecuária, 

algodão-, em que a produção canavieira se estendia pela área litorânea; a pecuária, se fazendo 

mais significativa no Sertão, ocupava toda a parte sul da região Agreste; e o algodão, em 

plena ascensão nesse período, estendia-se por grande parte do norte das regiões Agreste e 

Sertão, conforme evidenciado na Figura 06. 
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FIGURA 06: Ocupação agrícola alagoana no Século XVII 

 
FONTE: Lima, 1965. Adaptado pela autora, 2013. 

 

Fazendo referência a Lima (1965), analisamos o uso do território do Agreste alagoano 

no século XVII e observamos que a cultura algodoeira abrangia o espaço que atualmente 

correspondem aos municípios localizados mais ao norte da região, pertencentes às 

Microrregiões de Palmeira dos Índios e Arapiraca. Dessa forma, municípios como Arapiraca, 

Lagoa da Canoa, Girau do Ponciano, Craíbas, e parte de Limoeiro de Anadia e Coité do Nóia 

(todos pertencentes à Microrregião de Arapiraca), tinham o algodão como principal cultura 

plantada. 

A pecuária, por sua vez, se expandia pelo sul da região, sendo a principal base 

produtiva de povoações que atualmente correspondem aos municípios de São Sebastião, 

Campo Grande, Feira Grande, e parte de Limoeiro de Anadia. O município de Taquarana, e 

considerável parte de Limoeiro de Anadia e Coité do Nóia, pertenciam ao campo de ação dos 

negros do Quilombo dos Palmares. Dessa forma, não integravam a área de povoamento e 

colonização.  

Vale salientar que o cultivo do milho, do feijão e da mandioca no Agreste, era feito em 

associação ao algodão. A mandioca, segundo Farias (2007) proporcionou os primeiros passos 

para o crescimento econômico e populacional do município de Arapiraca. 
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 A partir de meados da década de 1750, o algodão passou a ganhar maior peso na 

economia nordestina e sua expansão no território foi favorecida pela estagnação açucareira, 

promovida pelas baixas produtividades, industrial, com os engenhos a tração animal, e 

agrícola, com a cana “crioula”. Foi nesse momento de retenção da cana-de-açúcar que ocorreu 

à realocação do excedente de mão de obra da indústria da cana para a cultura algodoeira, 

favorecendo também o aumento populacional no Agreste. 

Segundo Andrade (1986), diante de uma industrialização mais barata do que a da 

cana-de-açúcar, o beneficiamento do algodão fora colocado a cargo dos comerciantes. Estes 

se estabeleciam nas cidades, vilas e povoações, fazendo a intermediação entre o agricultor e o 

exportador, relação que se apresentou muito importante no processo de desenvolvimento das 

cidades na região Agreste. 

Cultivar o algodão nessa região era considerado uma atividade vantajosa, 

principalmente para o pequeno produtor, já que era possível o compartilhamento com a 

cultura de subsistência. Assim, era comum encontrar propriedades cultivando variedades de 

algodão nativo em associação com o milho, por exemplo. É o que se pode constatar com 

Andrade (1986, p. 126), pois, 

 

[...] após a colheita, feita no período mais seco do ano, podiam a “rama” do 

algodoeiro e a palha do milho servir de alimento ao gado que era posto a 

pastar por dois ou três meses na área em que fora cultivado, justamente nos 

meses mais secos do ano, quando o gado não dispunha de pastagem no 

campo.  

 

 Um segundo surto na produção do algodão aconteceu durante a Guerra de Secessão14 

dos Estados Unidos (1861-64), quando o sul, conquistando vantagem no conflito, não aceitou 

as demandas do mercado consumidor inglês, abrindo vantagem comercial para o algodão 

nordestino. Nessa ocasião, não só as regiões do Agreste e do Sertão vivenciaram uma nova 

estruturação do território, pois extensões de terras até então ocupadas com cana-de-açúcar, se 

voltaram à “voragem” algodoeira, marcando uma significativa fase de mudanças econômicas 

e sociais.  

É importante salientar que nesse período, o algodão condicionou o melhoramento das 

condições econômicas e sociais de muitos pequenos produtores, os quais passaram a 

                                                           
14A Guerra de Secessão ocorreu nos Estados Unidos entre 1861 e 1864, foi o conflito que causou mais 

mortes de norte-americanos. Consistiu na luta entre 11 Estados Confederados do Sul 

latifundiário, aristocrata e defensor da escravidão, contra os Estados do Norte industrializado, onde a 

escravidão tinha um peso econômico bem menor do que no Sul. Estas diferenças estão entre as 

principais causas da guerra e têm origem ainda no período colonial.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1861
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Confederados_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sul_dos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escravid%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_dos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
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conviverem igualdade de condições com os orgulhosos senhores de engenho, conforme 

destacou Andrade (1986). Foi nessa época, que surgiram os chamados “brancos do engenho”, 

referência as pessoas de cor que conseguiram ascender econômica e socialmente. 

 O algodão ainda passou por um considerável período como importante fonte produtiva 

do Agreste, no entanto, vários fatores contribuíram para seu declínio, dentre eles, segundo 

Andrade (1986) a crise de 1929, a expansão do algodão paulista e a praga da lagarta rosada, 

alterando mais uma vez a estruturação territorial agrestina.  

Todavia, vale ressaltar que, de acordo com Ferrari (1985) a cultura do algodão dentro 

do cenário econômico alagoano, por volta da metade do século XIX, já contava com empresas 

atuantes no beneficiamento, industrialização e comércio do produto. Foi o caso de empresas 

como a Bagense S.A. Indústria, Comércio e Agricultura; Algodoeira Arapiraca S.A.; e 

Algodoeira São Francisco, todas instaladas no município de Arapiraca. Em 1961, diante da 

baixa produtividade, do baixo preço e da falta de incentivo ao plantio, as mesmas fecham suas 

portas, e a industrialização do algodão passa a ser feita por uma única firma, a Lagense S.A.. 

 Quase um século depois do último surto algodoeiro, especificamente na segunda 

metade do século XIX, um novo produto agrícola transformou o território regional do 

Agreste, o café. Porém, a cafeicultura não se desenvolveu tão significativamente em Alagoas 

como aconteceu em outros estados. Em 1958, por exemplo, a produção alagoana era de 

apenas 1.845 toneladas, enquanto Pernambuco foi responsável por 20.976 toneladas da 

produção nordestina do produto. 

Dessa forma, foi o cultivo do fumo, iniciado ainda em meados do fim do século XIX, 

que efetivamente contribuiu com a dinâmica e reorganização agrícola do Agreste alagoano, 

principalmente a partir da década de 1950, quando a produção ascendeu, e o estado se tornou 

referência nacional nessa atividade. Deu-se início, a mais importante fase de sua estrutura 

produtiva, social e econômica, já que se tratando de um produto de alta aceitação no mercado 

externo, incorporou o estado ao mercado internacional de produção de tabaco, iniciando o 

processo de ascensão econômica do Agreste alagoano e uma efetiva reestruturação desse 

território.  

 

3.2 DINÂMICA DE PRODUÇÃO FUMAGEIRA E REESTRUTURAÇÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

Segundo o historiador alagoano Zezito Guedes (1978), ainda na década de 1890, o 

fumo começou a ser implantado no município de Arapiraca, tendo como responsável o Sr. 
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Pedro Vieira de Melo, feirante sergipano, que residia no município arapiraquense. Em pouco 

tempo o produto passou a ser vendido nas feiras livres e em pequenas casas comerciais, 

ganhando destaque nas duas primeiras décadas do século XX. Dessa forma, a estruturação do 

território do Agreste alagoano pela fumicultura inicia-se a partir da ampliação da lavoura no 

município de Arapiraca. 

Localizando-se geograficamente no centro do estado alagoano (ver Figura 02), o 

município arapiraquense historicamente se apresentou como área de passagem de 

trabalhadores que saiam das regiões Sertão e Agreste para trabalhar no corte da cana-de-

açúcar na Zona da Mata, como também por ser referência para a compra de suprimentos para 

esses trabalhadores, em sua feira livre, considerada uma das maiores do Nordeste brasileiro a 

partir de 1960. 

O início da ocupação do território pela fumicultura mostra que o processo de plantio 

apresentou uma característica curiosa, pois a plantação começou em um curral onde se 

colocavam bois e cabras15, dando origem ao chamado “fumo de curral”16. Este momento 

marca a mais tradicional prática no cultivo da atividade, podendo essa ser denominada de 

período Pré-técnico (SANTOS, 2008d) da história da produção fumageira.  

Encontrando características favoráveis ao seu desenvolvimento, a lavoura que estava 

associada à agricultura familiar de subsistência, começou gradativamente a ocupar outros 

espaços no município de Arapiraca e dos municípios vizinhos, configurando a formação da 

região produtora de tabaco do estado. 

Andrade (1986), fazendo referência as regiões fumicultoras nordestinas, destaca a 

“região de Arapiraca” por ser “a área de cultura mais intensa e a que ocupava uma superfície 

mais ampla” (ANDRADE, 1986, p.145), pois, “situada em um plano de altitude superior a 

100 metros, é cercada por campos de fumo que se estendem por cerca de 10 a 15 quilômetros 

em todas as direções. Fumais mais densos que os de Cruz das Almas, na Bahia, e de Ubá em 

Minas Gerais” (ANDRADE, 1986, p.145). É essa região de centralização de tabaco analisada 

por Andrade (1986) que tomamos como recorte espacial de investigação. 

O estudo da região produtora de fumo em Alagoas nos conduz a estabelecer uma 

relação com os estudos das regiões produtivas proposto por Santos (2008b), advertindo que 

 

O estudo das regiões produtivas supõe que partemos do fenômeno que se 

quer compreender para a realidade social global, de maneira a obter dois 

resultados paralelos: 1. Um melhor conhecimento da parcialidade que é o 

                                                           
15Localizado numa área hoje incorporada ao espaço urbano do município de Arapiraca. 
16 Expressão dada pela população. 
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fenômeno estudado, através do reconhecimento de sua inserção no todo. 2. 

Um melhor conhecimento do todo, graças a melhor compreensão do que é 

uma de suas partes (SANTOS, 2008b, p.95).  

 

Assim, a análise de uma região produtiva vai proporcionar o reconhecimento das suas 

relações internas e externas, da parte e do todo, hoje e em períodos precedentes, dada pela 

forma como as condições presentes são utilizadas, em função de forças internas de vários 

níveis e de forças externas com diversas escalas (SANTOS, 2008b).  

Todavia, tal reconhecimento não é uma tarefa fácil diante da gama de interações 

criadas pelo próprio processo produtivo em sua evolução, devido as diferentes classes sociais 

vigentes em diversos períodos, as formas de interferência externa, e a divisão do trabalho 

gerada no processo de produção. Destarte, o estudo de regiões produtivas proporcionará a 

reconstituição da evolução de cada área e a de suas relações com outras áreas (SANTOS, 

2008b).  

Para o estudo da reconstituição da evolução da região produtiva fumageira de Alagoas, 

tomamos como ponto de partida, a análise de informações adquiridas nos Censos Agrícolas 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, referentes às décadas de 1940 e 1960, 

que corresponde respectivamente ao antes e depois da chegada das primeiras empresas de 

fumo em Alagoas. 

De acordo com os dados dos Censos Agrícolas, podemos perceber à priori, que a 

produção de fumo em 1940 se dispersa por 25 municípios em todo o estado, passando em 

1960, a ser desenvolvida em 15 municípios, conforme se apresenta a Tabela 01. 
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Tabela 01: Municípios Produtores de Fumo em Alagoas em 1940 e 1960 

CENSO AGRÍCOLA DE 1940 CENSO AGRÍCOLA DE 1960 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (T) MUNICÍPIO PRODUÇÃO (T) 

Água Branca 12 Anadia 18 

Anadia 76 Arapiraca 6.024 

Arapiraca 257 Campo Grande 16 

Atalaia 1 Capela 6 

Capela 3 Coruripe 1 

Colônia Leopoldina 5 Feira Grande 2.268 

Igreja Nova 1 Girau do Ponciano 437 

Limoeiro de Anadia 2 Igaci 276 

Maceió 1 Junqueiro 18 

Maragogi 1 Limoeiro de Anadia 550 

Mata Grande 3 São José da Lage 31 

Murici 5 São Sebastião 14 

Palmeira dos Índios 16 Traipu 30 

Pão de Açúcar 2 União dos Palmares 49 

Passo do Camaragibe 13 Viçosa 60 

Porto Calvo 6 - - 

Porto Real do Colégio 1 - - 

Quebrangulo 4 - - 

Santana do Ipanema 5 - - 

São José da Lage 59 - - 

São Luís do Quitunde 1 - - 

São Miguel dos 

Campos 

6 - - 

Traipu 3 - - 

União dos Palmares 35 - - 

Viçosa 30 - - 

FONTE:IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

 

 As informações apresentadas na tabela acima demonstram uma concreta consolidação 

do município arapiraquense quanto à produção no estado. Em uma primeira análise verifica-se 

um “salto” na produção, já que em 1940, produziu 257 toneladas, passando em 1960, a 

produzir 6.024 toneladas, o que correspondia a 64,48% do total produzido em todo o estado 

alagoano. 

Percebe-se também a pouca produção em muitos desses municípios, quando 

comparada a outros como Arapiraca. É o caso de Atalaia, Igreja Nova, Maragogi, Maceió, 

Porto Real do Colégio, São Luiz do Quitunde, Limoeiro de Anadia, Pão de Açúcar, Capela, 

Mata Grande e Traipu, responsáveis por no máximo três toneladas anuais em 1940. 

 Dessa maneira, se fizermos uma análise comparativa entre as informações relativas 

aos Censos de 1940 e de 1960, observamos que, ao longo do tempo, a produção de tabaco se 

concentrou mais no interior do estado, principalmente na região Agreste, a partir de 

Arapiraca, como se observa na Figura 07.  
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Figura 07: Municípios alagoanos produtores de fumo em 1940 e 1960 

 

FONTE:IBGE. Elaboração cartográfica por Julliani Maia/ Organização dos dados: Ana Paula  

Teodoro dos Santos, 2013. 

 

O Censo Agrícola de 1960 revelou ainda uma elevação na produção de fumo em folha 

em muitos municípios, principalmente em Arapiraca, Feira Grande, Girau do Ponciano e 

Limoeiro de Anadia.  

Dessa maneira, tomando como principal referência a concentração da produção do 

tabaco alagoano na área de influência do município de Arapiraca, denominamos de Região 

Fumageira de Alagoas a porção regional formada pelo agrupamento dos municípios de 

Arapiraca, Craíbas, Coité do Nóia, Campo Grande, Feira Grande, Girau do Ponciano, Lagoa 

da Canoa, Limoeiro de Anadia, São Sebastião e Taquarana17, demostrada no Figura 08.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Por conseguinte, os mesmos municípios formadores da Microrregião de Arapiraca. 
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Figura 08: Região Fumageira de Alagoas no Agreste do estado 

 
FONTE: IBGE. Elaboração cartográfica por Julliani Maia/ Organização dos dados: Ana Paula  

Teodoro dos Santos 

 

Os municípios formadores do território da Região Fumageira de Alagoas apresentam 

diferenciações históricas, culturais, políticas, econômicas e sociais, porém, a produção de 

fumo os homogeneizava.  

Fazendo uma análise da Figura 07, percebemos que alguns dos municípios que 

formam a “região fumageira” estudada, como é o caso de Craíbas, por exemplo, não aparecia 

como produtor fumageiro no ano de 1940.  No entanto, é preciso destacar que isso não 

significa que nesses territórios não existisse tal produção. O que deve ser considerado é o ano 

de emancipação política e administrativa dos mesmos, conforme levantamento histórico 

representado através do Esquema 01. 
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Esquema 01: Formação dos municípios da Região Fumageira de Alagoas* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FONTE: IBGE. * Nota: Vele ressaltar que a evolução municipal do estado de Alagoas deriva de três municípios: Marechal Deodoro(1636), Porto Calvo 

(1636), e Penedo (1636). Porém, os municípios da região fumageira estudada, os quais estão referenciados em tom de cor mais escura, derivam apenas de 

Marechal Deodoro e Penedo. Elaborado pela autora, 2013. 
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Segundo o esquema apresentado, em que se verifica a formação dos municípios que 

compõem a região fumageira alagoana por ano de emancipação política, constatamos que a 

formação político-administrativa desses municípios deriva de dois ramos. O primeiro deles se 

constrói a partir do município de Anadia, de onde surgiu Limoeiro de Anadia (1882), que deu 

origem a Arapiraca (1924), Taquarana (1962) e Coité do Nóia (1962). De Arapiraca, derivam 

Lagoa da Canoa (1962) e Craíbas (1982).  

Outros municípios derivam de Penedo (1936), com as subdivisões de Traipu e Igreja 

Nova. De Traipu, derivam Girau do Ponciano (1958), Campo Grande (1954) e Feira Grande 

(1960), no quadro de uma reforma administrativa geral. De Igreja Nova deriva o município de 

São Sebastião (1960).  

As datas de emancipação desses municípios explicam, por exemplo, o fato de 

Taquarana e Coité do Nóia não aparecerem no censo agrícola de 1960 (ver Figura 07), 

exatamente porque ainda eram pertencentes à Limoeiro de Anadia, só conquistando 

autonomia em 1962. Porém, em suas terras o tabaco já era cultivado. O mesmo se deu com os 

municípios de Lagoa da Canoa e Craíbas, que só conseguiram emancipar-se de Arapiraca em 

1962 e 1982 respectivamente, sendo possível afirmar que o fumicultura já apresentava 

significativa contribuição na vida social e econômica desses territórios, contribuindo para que 

os mesmos alcançassem independência político-administrativa. 

É importante observar que a organização do espaço agrícola desses municípios sempre 

esteve vinculada à agricultura de subsistência em atendimento ao consumo da população. Os 

municípios de Limoeiro de Anadia, Taquarana, Feira Grande e Coité do Nóia se dedicavam 

basicamente a criação bovina e ao plantio de mandioca, feijão, batata-doce, abacaxi, algodão e 

cana-de-açúcar, enquanto outros como Craíbas e Girau do Ponciano tinham a pecuária 

extensiva mais forte e cultivavam algodão, feijão e mandioca (GUSMÃO, 1985). O cultivo da 

mandioca, aliás, apresentou significativa importância para o município de Arapiraca, já que 

seu plantio, embora ocupasse um pequeno número de trabalhadores, oferecia oportunidade de 

trabalho o ano inteiro (FARIAS, 2007).   

Em pouco tempo, áreas que eram ocupadas com mandioca, milho e feijão se 

transformaram em grandes “currais de fumo” (FERRARI, 1985). Essa produção exigia grande 

contingente de mão de obra, o que propiciou um considerável movimento migratório 

temporário proveniente da Zona da Mata açucareira durante o período de entressafra, e 

principalmente do Sertão, já que 
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Sendo na maioria das vezes diaristas, os assalariados das regiões vizinhas 

afluem para a área fumicultora durante a colheita. [...] É o fumo uma lavoura 

que exige cuidados especiais, adubação e tratamento demorado antes que 

seja lançado no mercado; daí serem as áreas onde é cultivado, de alta 

densidade demográfica e ser o salário do trabalhador rural mais elevado. 

(ANDRADE, 1986, p. 146). 

 

Constatamos que, por ser o fumo uma lavoura que exige cuidado especial em 

praticamente todo o processo de cultivo, desde a escolha da semente, passando pela adubação, 

até sua chegada no mercado, se destacou por despender salários mais elevados pagos ao 

trabalhador rural, se comparado a outras lavouras. Isso fez com que áreas de concentração de 

tabaco se caracterizassem pela alta densidade populacional, mudando a paisagem do Agreste 

alagoano.  

Segundo Barbosa (1982), a partir da década de 1930, foi introduzida na produção de 

“fumo arapiraca”18, o sistema de “meeiro”, onde a terra era arrendada e a produção era 

dividida entre o dono do estabelecimento e o agricultor. Tal sistema de cultivo incentivou 

famílias sem terras a também participarem da produção da lavoura em Arapiraca e 

posteriormente dos demais municípios produtores. Nesse momento, o plantio passou a ser 

transferido para áreas de tabuleiro ou “chãs”, onde se iniciou a utilização da adubação 

orgânica, assinalando o primeiro passo para a ascensão da fumicultura na região.  

De acordo com Ferrari (1985), após a Segunda Grande Guerra, houve um aumento da 

demanda de fumo pelos países europeus, fato que incentivou mudanças na produção no fumo 

alagoano. Exportadores e comerciantes fumageiros de Salvador passaram a estimular o 

cultivo em Arapiraca, através do financiamento e da compra da produção. 

Nesse contexto, vale ressaltar que os produtores de fumo de Arapiraca eram 

subordinados aos exportadores baianos, que por sua vez, não estavam interessados com o 

cultivo do fumo em si, ou com o crescimento econômico dos produtores alagoanos, mas sim, 

com a lucratividade do mercado de compra da folha do fumo para a confecção da capa de 

charuto.  

Deste modo, a ascendente produção de fumo e o aumento da população urbana 

exigiam que novos fluxos passassem a ocorrer no território, já que esses “são criados em 

função das atividades, da população e da herança espacial” (SANTOS, 2008b, p.69). Assim, 

em 1947, foi instalada a linha férrea, interligando Arapiraca aos principais centros urbanos do 

Agreste alagoano e estados vizinhos, como se vê na Figura 09.  
                                                           
18 Expressão usada popularmente para referenciar o fumo produzido nessa região. Vale ressaltar que 

em nossa pesquisa de campo nas empresas exportadoras, nos foi revelado que o título “fumo 

arapiraca” é como o fumo alagoano é conhecido nos outros estados brasileiros e no exterior.   
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Figura 09: Evolução da Rede Ferroviária alagoana 

 
FONTE: Corrêa, 1992. Adaptado pela autora, 2013. 

  

De acordo com Corrêa (1992), a evolução da rede ferroviária no Agreste alagoano 

iniciou em meados do ano de 1912 com a chegada da primeira linha férrea do município de 

Quebrangulo, localizado no extremo sul do estado, a qual permitiu um significativo 

crescimento econômico para esta cidade e a região. Em 1933, a ferrovia chegou à cidade de 

Palmeira dos Índios, trazendo novas funções e relações para este município, o mais influente 

do interior alagoano até então.  

Quando a cultura fumageira alagoana começou a ganhar mais densidade na região, 

produtores locais passaram a exigir a expansão para outras áreas, no intuito de aumentar a 

produção que aspirava inovações tecnológicas no preparo do fumo especialidade de 

Arapiraca, o fumo em corda.  

Nesse período, por iniciativa de empresários locais, surgiu em 1945 a primeira fábrica 

de charutos do município arapiraquense, a “Fábrica de Charuto Leda”, dando início à 

ascensão urbana e econômica do município no contexto regional.  

Porém, somente em 1950, dar-se a internacionalização do setor fumageiro alagoano, 

com a entrada da multinacional Exportadora Garrido, empresa que buscava expandir seus 



80 

 

negócios de beneficiamento e comercialização de fumo no Nordeste brasileiro, e viu no 

município de Arapiraca o cenário perfeito para a sua atuação.  

A entrada dessa empresa internacional na produção do fumo alagoano marcou a 

dinâmica agrofumageira local e trouxe mudanças profundas na estruturação da atividade 

como um todo, evidenciando o processo de reestruturação produtiva. 

É nessa perspectiva que, segundo Santos; Silveira (2001), o campo se apresenta como 

um espaço mais suscetível à difusão do capital, se comparado à cidade, por ser um ambiente 

livre de heranças de diferentes sistemas técnicos e sociais, de modo que o novo vai se dá com 

maior velocidade e rentabilidade. 

A dinâmica estabelecida pelo circuito espacial produtivo do fumo a partir do período 

técnico da história, comprova que a racionalidade perversa do capital invadiu o campo, 

caracterizando o processo de reestruturação produtiva, e consequentemente a reestruturação 

do próprio território. Nessa direção, Corrêa (2003, p. 63) comenta que, 

 

Ao introduzirem um novo produto agrícola e a modernização tecnológica em 

uma área rural, as grandes corporações podem, direta ou indiretamente, 

alterar sua estrutura agrária: concentração fundiária, mudança nas relações 

de produção com uma nova força de trabalho constituída por boias frias, 

emigração do excedente demográfico, etc. 

 

O ano de 1950 marcaria a história da fumicultura alagoana, ante a instalação da 

primeira indústria internacional em busca da folha do “fumo arapiraca”. A atuação desse ator 

hegemônico (SANTOS, 2008c) no território evidenciou a internacionalização do setor, 

introduzindo o estado de Alagoas no comércio mundial de tabaco, marcando sua entrada no 

Período Técnico (SANTOS, 2008c). 

Dentre as mudanças, pode-se citar a ampliação da área de cultivo da planta; a efetiva 

substituição do adubo orgânico pelo adubo químico (torta e salitre); o aumento da divisão de 

trabalho; a ampliação da industrialização do fumo através da instalação de outras empresas 

internacionais, como a Overbeck, a Souza Cruz, a Ermor, e a Tabarama; o crescimento da 

população urbana, principalmente no município de Arapiraca, passando de 3.592 habitantes 

em 1940, para 138.243 pessoas em 1996; e a ampliação do comércio, pois o município de 

Arapiraca detinha no ano 1960, 199 estabelecimentos comerciais, passando para 1.619 

estabelecimentos em 1995. 

Para entender essa dinâmica, faz-se necessário ressaltar que a racionalidade na 

produção da fumicultura obedece às ordens de um organizado e hierarquizado mercado, em 

que as grandes empresas estabelecem suas atividades criando circuitos espaciais de produção, 



81 

 

passando a regular a produção, a circulação, a contabilidade, o consumo (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001).  

Para Santos (2008e, p.56), “circuitos espaciais de produção seriam as diversas etapas 

pelas quais passaria um produto, desde o começo do processo de produção até chegar ao 

consumo final”, ou seja, todas as etapas passadas por determinada atividade produtiva, desde 

sua constituição enquanto matéria-prima, as diferentes formas de distribuição, de troca, de 

comercialização e de consumo. Dentro desse circuito, a ordem estabelecida impõe o ritmo de 

todo o processo, assegurando até a espacialização da produção. Dessa maneira, a partir da 

atuação de empresas fumageiras no território, a produção do fumo alagoano passaria a atender 

a demanda da racional lógica do mercado global. Logo, tais empresas atuariam como vetores 

de verticalidade, já que são vetores de uma racionalidade superior e de seu discurso 

pragmático (SANTOS, 1994). 

Deve ser levado em consideração que conforme Marx (2011), todos os processos 

pertencentes à produção, à circulação, à troca e ao consumo fazem parte de um todo 

operacional. Então, esses circuitos seguem uma sequência de operações interdependentes que 

têm o objetivo de produzir, modificar e distribuir um determinado produto a partir de ações, 

como serviços financeiros, serviços de transporte e de informação. 

No circuito do fumo estariam basicamente e diretamente integrados milhares de 

pequenas propriedades familiares produtoras; determinados pontos de compra e também de 

armazenamento de fumo; empresas produtoras e fornecedoras de insumos, equipamentos e 

serviços utilizados na produção e no processamento do produto; empresas cigarreiras/ 

charuteiras interessadas na compra do fumo em folha, cujas sedes localizam-se 

principalmente nos muitos países importadores do fumo brasileiro, além de outras empresas 

que se interessavam pelo fumo em corda. 

 Nessa perspectiva, a definição das características da safra de fumo, do tipo e do 

volume a ser plantada, bem como da área plantada, envolvendo tanto as atividades de 

produção nas áreas rurais quanto às firmas de processamento na cidade, vai ocorrer em função 

de informações oriundas dos compradores internacionais através das empresas multinacionais 

fumageiras. Desse modo, é preciso destacar que, de forma geral, algumas dessas empresas 

acabam por controlar todo o processo de produção, desde a escolha de semente, até o mercado 

consumidor alvo, caracterizando o racional sistema comercial capitalista. 

As inovações técnicas que surgiram não significaram a supressão do trabalho manual 

dos fumicultores nas mais diversas etapas de produção. Pelo contrário, verificou-se uma 

normatização do sistema de mão de obra, visto da celebração de contratos de compra e venda 
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de fumo entre agricultores e determinadas empresas. Mediante esses acordos, a circulação de 

informações, ordens e capitais assegurava o fornecimento do fumo nas quantidades e 

qualidades desejadas pelas empresas, ampliando suas margens de lucro.   

Atraídas pela ascendente produção tabagista alagoana, entre as décadas de 1950 e 

1990, se instalaram várias empresas do ramo na Região Fumageira de Alagoas, tanto 

multinacionais como nacionais. Dessa forma, na década de 1950 vieram dentre outras, a 

Exportadora Bukovitz Ltda, a Tabacalera do Brasil, a C. Continental, C. Pimentel, a Carleoni, 

a Souza Cruz, a Amerino Portugal, a Fraga & Sobel, a Gerdierk, a Overbeck, a Mangerroux, a 

Esotaco, a Copata e a Exportadora de Fumo Altino da Fonseca Ltda. 

A instalação dessas empresas, devem-se, principalmente, ao fato de que Bahia e 

Alagoas, apresentavam uma crescente produção fumageira, de modo que em 1955, 31% da 

produção nacional foi produzida nesses dois estados. Na região Sul, a maior área de produção, 

nesse mesmo período, correspondeu a 51%, sendo o restante produzido nos demais estados, 

como Minas Gerais e São Paulo. 

Na década de 1960, perante um mercado já consolidado, estabelecem-se a Ermor 

Indústria e Comércio de Fumos Ltda. Na década seguinte foi a vez da Cacique S.A. Indústria 

e Exportação de Fumos, da Tabarama Tabacos do Brasil, da Lopes Fumageira Exportadora e 

Importadora de Arapiraca, e da Iphaco Exportadora. Outras empresas de destaque no setor, 

como a Carvalho & Falcão, a Riograndense e a Transcontinental, se instalaram na década de 

1980, acompanhadas, na década seguinte, da empresa Danco e da Fumex, além da Capa, 

única empresa de capital nacional. É nesse sentido que Ferrari (1985) afirmou ter ocorrido 

uma verdadeira corrida de firmas internacionais em busca de folhas de fumo em Alagoas. 

Ressalta-se que a maior parte desses estabelecimentos centrou-se no município de 

Arapiraca, conforme demonstrado na Figura 10. Em 1977, o município de Arapiraca possuía 

17 empresas (GUSMÃO, 1985), ou seja, 80% do total, expressando, assim, uma forte 

concentração desses estabelecimentos técnicos em seu território.  
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Figura 10: Distribuição espacial das empresas de fumo na Região Fumageira de Alagoas no ano de 

1977 

 

FONTE: GUSMÃO, 1985. Elaboração cartográfica por Julliani Maia/ Organização dos dados: Ana 

Paula Teodoro dos Santos, 2013. 

 

É válido destacar que muitas dessas empresas apresentavam um capital de origem 

totalmente estrangeiro, sendo o caso da Tabarama Tabacos do Brasil, 100% holandês. A 

Iphaco Exportadora Ltda. detinha 97% de capital holandês, a Cacique S.A. Indústria e 

Exportação de Fumos, com 60% francês, e a Exportadora de Fumo Altino da Fonseca Ltda., 

que se dividia em capital norte americano e brasileiro. Porém eram poucas as empresas 100% 

nacionais. A Tabela 02 apresenta a origem do capital dessas multinacionais.  
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TABELA 02: Origem de Capital das Empresas Fumageiras instaladas em Arapiraca  

EMPRESAS ORIGEM DO CAPITAL 

Exportadora Garrido Espanha 

C. Pimentel Portugal 

Amerino Portugal Brasil 

Ernest Bercovitz Bélgica 

Fraga & Sobel Brasil 

Overbeck Brasil 

Gerdik Brasil 

Mangeroux Franca 

Ermor Brasil 

Cacique França 

Tabarama Holanda 

Iphaco Holanda 

Fumex Espanha 

Carvalho e Falcão Ltda. Brasil 

Riograndense Tabaco Espanha 

Brasília Brasil 

Transcontinental E.U.A. 

Danco Suíça 

Capa Brasil 

                               FONTE: Oliveira, 2004. Adaptado pela autora, 2013. 

 

No entanto, a introdução dessas empresas de fumo no território, traz consigo novas 

regras, novas relações, novos usos, interferindo diretamente na vida social das pessoas.  

 Conforme Santos (2006), as empresas selecionam os espaços de maior racionalidade, 

isto é, aqueles que detêm o meio técnico - científico - informacional, associado a seus 

interesses e objetivos de reprodução e acumulação de capital, emergindo a hierarquia entre os 

lugares.  

Essas empresas se instalaram no município de Arapiraca, tendo em vista esse território 

atender aos seus interesses imediatos, uma vez que apresentava: a maior área cultivada, com 

tendência à expansão; facilidade de escoamento da produção; acesso a serviços de 

infraestrutura urbana (bancos, armazéns distribuidores de insumos, dentre outros); 

crescimento urbano; e mão de obra acessível. Em relação à mão de obra, Guedes (1978), 

destaca que nessa época mais da metade da população arapiraquense estava envolvida no 

cultivo do fumo. 

Aos poucos, o “fumo arapiraca” começou a ser cultivado em larga escala, em virtude 

da qualidade e aceitação no mercado, atraindo a cada ano mais empresas, que diante das 

demandas do mercado e do progresso técnico, foram capazes de alterar não só suas atividades 

agrícolas, mas também as relações sociais e econômicas nelas existentes, já que, 

 

A presença numa localidade de uma grande empresa global incide sobre a 

equação do emprego, a estrutura do consumo consumptivo e do consumo 
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produtivo, o uso das infraestruturas materiais e sociais, a composição dos 

orçamentos públicos, a estrutura do gasto público e o comportamento das 

outras empresas, sem falar na própria imagem do lugar e no impacto sobre 

os comportamentos individuais e coletivos, isto é, sobre a ética. 

Acrescentam-se a tudo isso as inflexões exigidas da política nos planos 

federal, estadual e municipal para atender às necessidades de instalação, 

permanência e desenvolvimento das empresas (SANTOS; SILVEIRA, 2001, 

p. 293).  

 

 Diante desse contexto, é possível constatar a conivência do governo nacional quanto à 

presença desses agentes hegemônicos no território, atentando-se para o fato de o Estado por 

vezes eximir de suas responsabilidades para com certas classes ou frações dessas, perdendo 

seu caráter de universalidade, deixando margem para que grupos privados fortes venham a 

adentrar e dominar grupos mais fracos, impondo seus interesses, suas regras e suas normas, 

como acontece com o poder do mercado, transformando tudo em mercadoria (BOBBIO, 

1987).  

A partir desses interesses opostos, coexistem os representantes do capital que buscam 

reproduzir-se e ampliar-se à custa do trabalho, e os trabalhadores que anseiam partilhar da 

riqueza acumulada. É nessa perspectiva que Ianni (1986) aponta que a mesma exacerbação do 

poder do Estado, que debilita e fragmenta a sociedade, propicia também o aparecimento de 

contra ‐ poderes por parte da sociedade. Seria o que Santos (2006) denominou de “contra 

racionalidades”.  

Com a presença das firmas, todo o processo de beneficiamento do fumo em folha, que 

antes era feito em Salvador, passou a ser feito localmente. Assim, de acordo com Barbosa 

(1982) em seu estudo sobre a fumicultura e a mobilidade da força de trabalho em Arapiraca, 

foi este processo de beneficiamento da planta, que consiste basicamente na seleção e 

fermentação das folhas, lhe conferindo uma maior valorização no mercado, que atraiu grande 

contingente de mão de obra do campo para o centro da cidade arapiraquense, uma vez que os 

produtores deixam de ser meeiros ou arrendatários para serem boias frias, diaristas ou 

assalariados nas firmas de exportação. 

No entanto, Ferrari (1985) salienta que essas fumageiras tinham filiais 

tradicionalmente instaladas em Salvador, mas, diante da expansão do cultivo em Alagoas, 

abriram escritórios e armazéns em Arapiraca.  

Barbosa (1982) chama atenção para o fato de que a partir dos fins da década de 1960, 

por iniciativa de produtores locais, a exportação do fumo em folha passou a ser feita 

diretamente pelo porto de Maceió. De tal modo, também começam a surgir em Arapiraca, 

pequenas firmas de fumo em corda, especialidade local, em que o fumo já beneficiado do 
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campo passa por um processo de desfiamento, corte e empacotamento manual em saquinhos 

plásticos, destinados a populações rurais do mercado nacional, principalmente aquelas que 

preservavam o hábito de fumar cachimbo. Segundo Gusmão (1985), tais firmas empregavam 

um número reduzido de mão de obra, em média doze empregados.  

A atividade fumageira alagoana, assim como a baiana se especializava principalmente 

no fumo em corda, enquanto a região Sul do país se destacava pela fabricação do fumo em 

folha. Os dois tipos apresentam diferentes técnicas na produção, no destino comercial e 

industrial. O fumo em corda, ou de rolo, é considerado um produto exclusivamente brasileiro 

(NARDI, 2004), justamente por ter sido o fumo que os indígenas aqui fabricavam e cuja 

técnica os colonos portugueses aperfeiçoaram e difundiram.  

A partir do processo de modernização da agricultura, as atividades agrícolas passaram 

por alterações em sua estrutura organizacional de produção, a fim de alcançar um padrão de 

competitividade mais elevado. Dentre as mudanças, destacam-se os sistemas técnicos de 

irrigação, eletrificação, armazenagem, transportes e telecomunicações; a propagação das 

inovações mecânicas, como arados de tração mecânica, tratores e colheitadeiras; físico-

químicas, através de corretivos, fertilizantes, agrotóxicos; e as biotecnológicas, cuja expressão 

maior é o advento de uma nova força produtiva (SILVA, 1981). 

Dessa forma, no caso da dinâmica de produção do fumo alagoano, as inovações que se 

fizeram presentes não estavam relacionadas à presença de grandes máquinas no campo, como 

ocorre no cultivo de outras lavouras, cana-de-açúcar e soja por exemplo, já que se apresentava 

como uma lavoura característica da pequena propriedade familiar. 

 Sendo o fumo, um produto tradicionalmente cultivado de forma manual, atividade 

agrícola desenvolvida pela família, as principais inovações se deram a partir de novos tipos de 

adubação e do aperfeiçoamento de instrumentos usados no beneficiamento, como o 

maquinário tecnológico nas empresas de fumo em folha; além de objetos com técnicas mais 

modestas usados na preparação do fumo em corda, como a “macaca”, instrumento de madeira 

usado para girar o fumo e enrolar em corda, visualizado na Figura 11; o “moleque”, utilizado 

para prensar o fumo; e o “banco”, usado para enrolar e desenrolar o produto (BARBOSA, 

1982).  
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Figura 11: Agricultores enrolando o fumo com o uso da “macaca” no município de Arapiraca 

na década de 1970 

 
FONTE: Disponível em: < www.valdiroliveirasantos.blogspot.com.br>. Acesso em: 23 maio2013. 

 

Analisando as características da produção fumageira alagoana percebe-se que a mesma 

esteve, desde o início, fundada na produção do “fumo escuro”. Este era muito aceito no 

mercado externo para fabricação de capa de charuto. Assim, enquanto o sul do país se detinha 

a fabricação dos fumos claros, considerados “nobres”, destinados para a fabricação de 

cigarros, Alagoas e Bahia se apresentavam como a “região do fumo em folha escuro” 

(NARDI, 2004). Daí o fato do fumo alagoano ser referenciado regionalmente de “ouro 

negro”. 

Cabe estabelecer que a produção mundial de tabaco exige um rigoroso controle de 

qualidade. Em termos gerais, de acordo com o SINDITABACO (2013)19, a qualidade da folha 

produzida é classificada em três tipos: 1, 2 e 3, conforme cores (R, L, O), e posição na planta 

(X, C, B, T) conforme se observa na Figura 12. Desse modo, o preço pago pelo produto leva 

em consideração cada tipo de folha de fumo, cor e posição da folha na planta. 

                                                           
19Para garantir a sustentabilidade do setor e representar os interesses comuns das indústrias de tabaco, 

foi fundado em 1947, em Santa Cruz do Sul (RS), o Sindicato da Indústria do Fumo, posteriormente 

denominado Sindicato da Indústria do Tabaco da Região Sul do Brasil – SINDITABACO, e que, em 

19 de julho de 2010, estendeu sua base territorial para o Brasil, com exceção dos estados da Bahia, Rio 

de Janeiro e São Paulo, passando à denominação de Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco. 

http://1.bp.blogspot.com/-H9eHNzoKZ10/TdZLwV-kidI/AAAAAAAAAhk/Ngccdb_2j30/s1600/virando+fumo+com+eduardo.jpg
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Figura 12: Tipos de Tabaco - Classificação Geral 

 
FONTE: SINDITABACO. Disponível em: <http://sinditabaco.com.br/sobre-o-setor/tipos-de-tabaco/>.  

Acesso em: 5 fev 2014.     

 

 Conforme Silveira (2007) em importante estudo sobre a produção fumageira no Vale 

do Rio Pardo (RS), as sucessivas normas que passaram a regular e a disciplinar a classificação 

dos diferentes tipos de folhas do fumo realizada pelos fumicultores nos últimos anos, estão 

relacionadas basicamente a qualidade das folhas através de seu tamanho e sua coloração, 

derivados da posição das mesmas no pé de fumo. No entanto, é preciso destacar que a 

modernização da agricultura fumageira vem alterando, de forma geral, os modelos de 

classificação da folha do fumo, na busca pela satisfação às demandas das empresas, 

considerando variáveis como a densidade, o conteúdo de nicotina, alcaloides, açúcares e 

outros elementos presentes nas folhas, resultando em muitas classes. 

 A análise da  classificação do fumo é importante no processo de comercialização, 

pois representa para os fumicultores a possibilidade de se obter uma maior ou menor 

remuneração pelo fumo produzido. Nesse sentido, Silveira (2007, p. 444) entende que, 

 

para as empresas fumageiras, a classificação torna-se uma estratégia de 

controle da qualidade do fumo a ser comprado, de definição do pagamento 

da produção do fumo, e de subordinação econômica dos fumicultores. 

Geralmente, em períodos de grande oferta de fumo, a tendência tem sido que 

as empresas pratiquem uma classificação mais rigorosa do fumo entregue 

pelos produtores, determinando a desvalorização da produção de fumo. Já 
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quando há uma oferta menor de fumo tem-se por parte das empresas uma 

classificação menos rigorosa, favorecendo o pagamento de valores maiores 

aos fumicultores. 

 

As empresas fumucultoras alagoanas preferiam comprar as primeiras folhas que 

nasciam da planta do tabaco, sobretudo às “baixeiras”, consideradas de melhor qualidade para 

a produção da capa de charuto. Além dessas, outras como a “sapata”, o “meeiro”, a “bucha” e 

as “ponteiras” também tinham valorização no mercado. Com o objetivo de melhorar a 

qualidade da folha para exportação, as empresas passaram a prestar assistência técnica aos 

agricultores associados, acompanhado todo, ou grande parte do processo produtivo. 

Foi nesse mesmo período, que a empresa Souza Cruz, atual líder no mercado nacional 

de cigarro, tentou introduzir o fumo do “tipo amarelinho” na região, por se tratar de uma folha 

de qualidade considerada especial. No entanto, os produtores se negaram a plantar esse tipo 

de fumo, já que sua folha não servia para a produção do fumo em rolo (ou fumo em corda). O 

fato era que os fumicultores alagoanos preferiam os fumos do tipo “língua de vaca”, 

“rodoleiro”, “rapé”, “verdão”, “orelha de burro”, dentre outros, que servia tanto para a folha, 

como para a corda (FERRARI, 1985).  

É importante reafirmar que a produção fumageira tinha grande importância para a 

economia do estado alagoano justamente por ser uma atividade de alto valor comercial e de 

grande capacidade de absorção temporária de mão de obra, empregada em várias fases da 

produção, como na “sementeira”, na formação dos canteiros, no plantio, na colheita, no 

beneficiamento (secagem da folha no varal ou nos galpões), na “curação” (processo que 

forma as “bolas” de fumo) e na industrialização. No entanto, as atividades de maior 

retençãoda população para o trabalho eram a colheita e o “destalamento” (retirada do talo da 

folha para em seguida ser posta em molhos e transformada no rolo). 

Quando colhidas, as folhas passavam pela chamada “costelação” (Figuras 13 e 14), 

processo em que os agricultores fazem o empilhamento em varais (Figuras 15 e 16) 

improvisados ao longo do campo, tendo que ser reemplilhadas a cada quinze ou vinte dias. 

Depois de secas, vinha a “curação” (Figuras 17 e 18), que de acordo com o fumo em corda, 

seria um processo de secagem após a confecção das bolas de fumo20. Já as folhas destinadas a 

confecção de capa de charutos para exportação eram secadas em galpões das empresas 

fumageiras, por produzir geralmente um produto de melhor qualidade. Tais informações 

confirmam a presença do trabalhador em todas as etapas da produção.   

                                                           
20 Refere-se ao montante de fumo de corda, ou de rolo, enrolado. Cada bola de fumo pesa em média 

100 quilos de fumo.  
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Figuras 13 e 14: Agricultores empilhando o fumo em varais - décadas de 1960-70 

 
FONTE: Disponível em: <www.valdiroliveirasantos.blogspot.com.br>. Acesso em: 23 maio 2013. 

 

Figuras 15 e 16: Varais de Fumo - década de 1970 

 
FONTE: Disponível em: <www.valdiroliveirasantos.blogspot.com.br>. Acesso em: 23 maio2013. 

 

Figuras 17 e 18: Fumo sendo posto para secar no Curador - décadas de 1960-70 

 
FONTE: Disponível em: <valdiroliveirasantos.blogspot.com.br>. Acesso em: 23 maio2013. 
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Concluído todo o processo de curação, as folhas de fumo eram levadas para confecção 

de cigarros ou cigarrilhas, capa de charuto, ou fumo desfiado, organizados conforme a 

qualidade do produto e seu destino, podendo obedecer ao seguinte esquema de produção: 

 

Esquema 02: Caminhos do Fumo - Beneficiamento e Comercialização 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           FONTE: Ferrari, 1985. Adaptado pela autora, 2013. 
 

De acordo com as informações expostas no Esquema 02, o produto que era destinado 

ao consumo interno, era proveniente ou de indústrias que desfiavam e ensacavam o fumo, ou 

de pequenos estabelecimentos rurais que convertiam o fumo em corda.  

O fumo desfiado era facilmente encontrado na feira livre ou nas casas comerciais, 

vendidos em embalagens plásticas. De tal modo, deve-se ressaltar que enquanto acontece a 

produção do fumo destinado ao mercado interno, também ocorre a produção para exportação.  

A partir de 1970, surgiram no comércio arapiraquense, empresas como a Extra Forte, a 

Super Bom, a Fumo do Bom, a Rei do Nordeste, relacionadas ao beneficiamento do fumo em 

corda para comercialização nacional, como é o caso da empresa Coringa que desde o final da 

década de 1960 já atuava no beneficiamento do fumo para confecção de cigarros feitos à mão. 

Deste modo, era possível perceber a coexistência de práticas da atividade ainda tradicionais, 

do beneficiamento do fumo desfiado por exemplo, com práticas modernas e mercantilizadas, 

através das grandes empresas de exportação do fumo em folha.  

No curso desse crescimento, a produção de fumo como o suporte econômico do 

interior alagoano, proporcionou um grande destaque para o estado de Alagoas no cenário 

nacional e internacional, visto que nos anos 1970, o município de Arapiraca foi o maior 

produtor nacional de fumo em folha, superando municípios sulinos tradicionalmente 

produtores como Santa Cruz do Sul e Arroio do Tigre, conforme se observa no Gráfico 06.  
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Gráfico 06: Maiores Produtores Nacionais de Fumo em Folha (Toneladas) em 1977 

 
 FONTE: IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013.  

 

A condição de destaque na produção do chamado “ouro negro”21 aguçava 

regionalmente o “sentimento de orgulho pela terra”, a qual popularmente lhe conferia o título 

de “capital brasileira do fumo”, e cuja busca pela qualidade da folha se tornava cada vez 

maior, diante do processo de modernização da agricultura.  

 Nesse sentido, com a chegada das empresas fumageiras, novos usos e novas relações 

de trabalho se estabeleceram nesse território visto que parte da “destalação” do fumo que 

antes era realizada nas casas dos próprios agricultores, começou a ser realizada nos grandes 

armazéns das fábricas, ou seja, na zona urbana. No entanto, ainda era comum encontrar na 

zona rural dos municípios, um grupo de mulheres sentadas ao chão realizando a destalação do 

fumo, como é possível observar na Figura 19, em que está explícita a forma de organização 

das mulheres no processo produtivo, significando o que Santos (2008d, p.151) denominou de 

horizontalidades, ou seja, o “domínio de um cotidiano territorialmente partilhado”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Expressão usada popularmente para referenciar o fumo, a qual significava fonte de renda para a 

população e destaque econômico para o estado.   
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Figura 19: Destaladeiras de fumo na zona rural de Arapiraca 

 
FONTE: Disponível em: <http://arapiracalegal.wordpress.com>. Acesso em: 3 set 2013. 

 

Dessa forma, e diante da diminuição do número de trabalhadores meeiros e 

arrendatários no campo, a cidade passou a absorver essa força de trabalho através das 

fumageiras, transformando-os em trabalhadores assalariados. 

Barbosa (1982) adverte que as relações entre proprietário e meeiro ou arrendatários 

começaram a diminuir em virtude do proprietário descobrir ser mais vantajoso ele mesmo 

explorar a propriedade, utilizando quando necessário, a mão de obra assalariada. Assim, a 

partir de 1960 e com maior intensidade na década seguinte, os proprietários começaram a 

dispensar os meeiros e a não arrendar mais terras para o cultivo do fumo.  

Na cidade, as novas forças de trabalho se subdividiam em basicamente duas 

modalidades: nos salões de destalação, ganhando por produção, e, nas firmas de 

beneficiamento, com pagamento semanal. 

Também merecem ressalva, as péssimas condições de trabalho nas indústrias de fumo 

desfiado. Mulheres e, muitas vezes, crianças cuidavam da tarefa de separar e depois ensacar o 

fumo, sob precárias condições de alimentação, salubridade e higiene (FERRARI, 1985). 

É analisando essa relação entre empresa-trabalhador que constatamos a efetiva 

subordinação da força de trabalho ao capital, perante às árduas jornadas de trabalho e às 

formas de contratação.  
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Segundo relatos de antigos trabalhadores das fábricas, as contratações nas firmas de 

beneficiamento de fumo em folha aconteciam mediante contrato firmado entre as partes, e 

cuja duração era em média de seis meses. No entanto, o maior fluxo de entrada de 

trabalhadores nas formas de beneficiamento de fumo em folha acontecia entre os meses de 

julho e setembro, já que era o período de término da colheita das folhas tipo “sapata” e 

“baixeiro” destinadas as referidas firmas.  

Segundo Barbosa (1982), esse mesmo período dar-se o início da destalação do fumo 

nos salões e armazéns de Arapiraca. Assim, as forças de trabalho dispensadas do campo, 

diante do fim da colheita, se voltam para a cidade, ou para as empresas de beneficiamento ou 

para os salões de destalação e confecção do fumo em corda. Era comum a jornada de trabalho 

ultrapassar as oito horas diárias. Como muitas dessas empresas tinham o objetivo do 

aproveitamento máximo de seus meios de produção, utilizavam como estratégia de 

prolongamento da jornada, a alternância de turnos. Esse sistema de alternância de turnos 

consistia em intervalos regulares de quatro em quatro horas, ou seja, uma turma de operário 

trabalhava de 06h00min às 10h00min da manhã e de 14h00min às18h00min da tarde, 

enquanto a outra turma trabalhava de 10h00min às14h00min da tarde, e de 18h00min às 

22h00min da noite, estratégia da empresa que permitia a máxima utilização do dia e dos 

meios de produção.  

Assim, constatamos a efetiva exploração da força de trabalho no mercado fumageiro 

alagoano, exemplificando o quão essa força era moldada às exigências e necessidade do 

capitalismo, podendo ser utilizada durante o máximo de tempo e em qualquer hora do dia. A 

exploração da força de trabalho já era estudada e denunciada por Karl Marx no século XIX, 

quando afirmava que a tendência imanente da produção capitalista era apropriar-se do 

trabalho durante as vinte e quatro horas do dia, mas como isso era fisicamente impossível e se 

queriam explorar sempre as mesmas forças sem interrupção, era necessário, para vencer este 

obstáculo físico, uma alternância entre as forças de trabalho empregadas de noite e de dia, 

alternância que se pode obter por diversos métodos (MARX,  1983). 

Em relação aos salários pagos aos trabalhadores, verifica-se que os mesmo eram 

estipulados mediante produção, por tarefa de terra22. Dessa forma, a remuneração era 

calculada de acordo com o número de canteiros de fumo que o trabalhador se ocuparia em 

cavar, plantar, adubar, tratar e colher.  

                                                           
22 Em cada tarefa de terra existiam em média 40 canteiros. Um dia de trabalho correspondia a 20 

canteiros. 
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Segundo Barbosa (1982), os preços pagos por seguimento de atividade em 1980 eram: 

a) cavar canteiros – Cr$1.000,00 cruzeiros por tarefa; b) plantio das mudas – Cr$ 200,00 por 

tarefa; c) adubação – Cr$ 150,00 por tarefa; d) colheita – Cr$ 180,00 por tarefa colhida de 

fumo do tipo “sapata”, Cr$ 200,00 por tarefa colhida de fumo do tipo “baixeiro”, e Cr$ 

350,00 por tarefa colhida de fumo do tipo “primeira”.  No entanto, esses preços não eram 

pagos por todos os proprietários, podendo haver diferenças. 

Nos salões de destalação de fumo para corda, os salários também eram mediante a 

produção, ou seja, a quantidade de quilos destalados por trabalhador. Em 1980, pagava-se em 

torno de Cr$ 3,00 por quilo destalado. 

Barbosa (1982) chama atenção para o fato de que naquela época, um trabalhador 

adulto conseguia individualmente destalar cerca de 40 quilos de folhas de fumo por dia, lhe 

reservando um salário diário de Cr$ 120,00. Com o intuito de aumentar este salário, visto 

deste ser sazonal e insuficiente à subsistência, era comum a presença dos filhos menores 

trabalhando ao lado da mãe. As crianças em média destalavam 10 quilos de fumo por dia, 

fazendo com que o salário diário da destaladeira fosse de Cr$ 150,00.  

Grande parcela dessa população trabalhadora já residia na área urbana de Arapiraca, 

que impulsionada pelo crescimento da produção de fumo, começou a ser um território atrativo 

para outros tipos de empresas além das fumageiras, dentre as quais, supermercados, 

concessionárias, lojas de defensivos agrícolas e insumos, agências bancárias, dentre outras, 

assim como o primeiro posto de gasolina do interior do estado, inaugurado na década de 

1960(Figura 20), configurando destaque ao centro urbano do município.  

Figura 20: Inauguração do primeiro posto de gasolina em Arapiraca na década de 1960 
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FONTE: Acervo da Câmara Municipal de Arapiraca 

 

 Dentre as redes de supermercado que se instalaram no município de Arapiraca nessa 

época, destacam-se uma filial dos Supermercados Vascore – Vasconcelos, Comércio e 

Representações, em 1969 (Figura 21), cuja matriz era em Aracaju e possuía duas filiais em 

Salvador. Em 1976 e 1977, respectivamente, instalaram-se as duas filiais dos Supermercados 

Capibaribe – Gracindo Vieira e Filhos Ltda., com sede em Maceió. Em 1975 foi a vez dos 

Supermercados Bom Preço, correspondente a maior cadeia de supermercados do Nordeste 

brasileiro, com matriz em Recife (FERRARI, 1985). É importante salientar que, nesse 

período, o Bom Preço estava se expandindo por todo território nordestino.  

 
Figura 21: Filial dos Supermercados Vascore – Vasconcelos, Comércio e Representações no centro de 

Arapiraca, década de 1960 

 
FONTE: Acervo da Câmara Municipal de Arapiraca 

 

A década de 1960 corresponde a como um período dos mais florescentes para a região 

fumageira alagoana (FERRARI, 1985). Muitas pessoas, dos mais variados ramos, fascinadas 

pelos bons lucros, aderiram ao comércio de fumo, obtendo sucesso e conseguindo verdadeiras 

fortunas, ora armazenando o produto, ora comercializando fertilizantes, ora na 

industrialização do fumo em corda. Nesse momento, a cada dez tarefas de terras cultivadas, 

seis eram de fumo.  



97 

 

A necessidade de implantação de agências bancária na região esteve principalmente 

vinculada a perspectiva de atender à linha de crédito na política rural e empresarial fumageira. 

Assim, foi implantada em Arapiraca uma Agência do Banco do Brasil no ano 1960, seguida 

do Banco da Bahia em 1962. Nas décadas seguintes fixaram-se as agências do Bradesco 

(1973), do Banco do Nordeste (1981), e do HSBC (1988) dentre outros. No entanto, nos 

demais municípios produtores, tais instalações não aconteceram de forma rápida como então.   

 Nesse período também se estabeleceram em Arapiraca instituições de ensino superior 

como a Fundação Educacional do Agreste Alagoano - FUNEC, em 1970 (atual UNEAL - 

Universidade Estadual de Alagoas), a primeira repetidora de TV, e, em 1976, se fixou a 

primeira rádio difusora do interior do estado. Essas novas aquisições no território também 

influenciaram a migração do campo, tanto do próprio município como também dos 

municípios vizinhos, e o consequente aumento da população urbana arapiraquense. Vale 

destacar que conforme Carvalho (2010, p.58), a partir de 1970 o estado alagoano como um 

todo passou por transformações significativas, pois “em menos de duas décadas, Alagoas 

assistiu a expansão de sua infraestrutura, nas áreas de telefonia, estradas, água, saneamento e 

energia elétrica, levada à prática pelas empresas estatais ou públicas como a Telasa, Casal, 

Ceal e DER”, confirmando a instalação do que Santos (1994) denomina de “sistemas de 

engenharia”.  

Diante dessa nova dinâmica socioespacial aliada ao crescimento da produção, também 

se ampliava a população urbana e o comércio arapiraquense, tanto em relação às casas 

comerciais quanto a feira-livre. Esta, teve origem em 1884, se expandia gradativamente pelas 

ruas da cidade, chegando a ser considerada na década de 1960, uma das três maiores do 

Nordeste, intensificando a fase de crescimento econômico do município, como expressa 

Corrêa (1997, p. 68): 

 

A feira das segundas-feiras em Arapiraca é, por exemplo, uma das maiores, 

senão a maior de todo o Nordeste. Abriga cerca de 5.000 barracas que se 

distribuem através de 20 logradouros aproximadamente. É uma feira 

regional, atraindo vendedores e consumidores de ampla área. 

 

 É comum os moradores mais antigos da região relatarem o quão o centro de Arapiraca 

se transformava no dia da feira. Era o dia da semana em que os moradores 

escolhiam/aproveitavam para resolver seus “negócios” na cidade, como ir ao banco, ao 

médico ou ao cabeleireiro, até porque em muitos casos, era o único dia da semana em que 

existia transporte saindo dos povoados para o centro arapiraquense.  
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 Dessa forma, o aumento da produção do fumo, aliado à expansão da feira e da 

população urbana, fez com que o setor de comércio e de serviços também começasse a 

crescer, conduzindo Corrêa (1997, p. 69) a afirmar que “a cidade de Arapiraca não só possui a 

maior feira do Agreste e do Sertão de Alagoas, como também dispõe de um comércio 

atacadista que abastece, entre outros clientes, até os próprios feirantes”. 

Apoiado em Santos (1979)23, Corrêa (1997) defendeu uma estruturação do terciário 

amparada na coexistência do circuito superior e do circuito inferior, ao referenciar existir, 

 

Coexistência (sobretudo em Arapiraca) da feira com o moderno setor de 

serviços e comércio especializado: eletrodomésticos, concessionárias de 

automóveis e caminhões, óticas, supermercados (este pertencente a uma 

grande rede nordestina com sede em Recife), bancos etc. esta coexistência, 

aparentemente, não implica em conflitos entre feirantes, de um lado, e os 

comerciantes e empresas de serviços implantados na cidade, de outro.   Ao 

contrário, parece haver interesses comuns (CORRÊA, 1997, p. 71).    

 

Gusmão (1985) afirma que a grande importância da feira de Arapiraca estava no fato 

dela funcionar como o centro de convergência de toda produção de tabaco, ou seja, era onde 

os pequenos produtores da região comercializavam o fumo.  

A partir dos anos de 1950, tornou-se necessária a interligação do território alagoano às 

outras regiões, para atender às demandas da produção e da crescente população local. 

Começaram a ser implantadas as malhas rodoviárias, iniciando com a BR-316 que liga 

Maceió a Palmeira dos Índios, e, na década de 1970, as rodovias AL-110, AL-115 e AL-220, 

que cortam o território arapiraquense. A presença desses novos objetos geográficos no 

território intensificou as relações com os principais centros urbanos do estado, e evidenciou a 

força política das multinacionais do fumo, conforme assevera Ferrari (1985, p. 33): 

 

Graças ao novo comando político, que tem como suporte econômico, 

sobretudo, o controle sobre a produção e o comércio do fumo, expandem-se 

as vias de acesso a Arapiraca. A expansão rodoviária que tomou de assalto o 

país como um todo, atingiu Alagoas em sua parte central, no sentido Leste-

Oeste, beneficiando principalmente Arapiraca.  

 

Desse modo, as novas vias de acesso surgiram como suporte técnico da produção, já 

que por se tratar de um produto da agricultura globalizada, os meios para exportação precisam 

                                                           
23 Ver SANTOS, Milton. O Espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos países 

subdesenvolvidos. 1979. 
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ser construídos, ou seja, criam-se “espaços de circulação que permitem que a produção e seus 

fatores circulem: estradas, condutos, vias e meios de comunicação” (SANTOS, 2008b, p. 82). 

Quanto ao destino da produção, como citado anteriormente, o fumo de corda era 

beneficiado nos armazéns locais e destinado ao consumo nacional. Além do próprio estado de 

Alagoas e do Nordeste, também abastecia o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, 

Paraná e Rio Grande do Sul. Segundo Gusmão (1985), é interessante observar que o mercado 

de fumo em corda era totalmente brasileiro, ou seja, essa produção era absorvida 

completamente pelo mercado interno.   

Já o fumo em folha era comercializado pelas empresas para exportação. A Figura 22 

mostra a rota do tabaco alagoano na década de 1970, assim como, a Tabela 03 demonstra a 

quantidade exportada. De acordo com Oliveira (2004), durante o período de auge da cultura 

fumageira, Arapiraca exportava em média 63% de sua produção (fumo em folha). 

 

Figura 22: Rota do fumo alagoano em 1970 

 
FONTE: IBGE. Elaboração cartográfica por Julliani Maia / Organização dos dados: Ana Paula  

Teodoro dos Santos, 2013. 
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Tabela 03: Exportação do Fumo em Folha da Região Fumageira de Alagoas (1973-1979) 

PAÍSES IMPORTADORES QUANTIDADE EXPORTADA (Kg)* 

1973 1976 1977 

Espanha 670.827 1.191.112 3.417.873 

França 1.925.422 4.373.698 253.940 

Estados Unidos 775.633 - - 

Alemanha Ocidental 336.887 96.938 104.996 

Argélia - - 200.000 

Holanda 168.573 24.704 126.570 

Marrocos 82.000 - - 

Suíça 4.416 34.831 - 

Costa do Marfim - - - 

TOTAL 3.965.758 5.721.283 4.103.329 

FONTE: Gusmão, 1985. Adaptado pela autora, 2013. 

 

A leitura da evolução das exportações do fumo alagoano mostra que países da Europa, 

África e América do Norte eram os principais compradores. Em nossa pesquisa de campo 

obtivemos informações de que esse fumo exportado se destinava a um mercado restrito, a 

fabricação de capa de charuto.  

Nessa época, vale destacar que a presença de “atravessadores” diante os pequenos 

produtores já era forte. Esses agentes intermediários compravam a produção de pequenos 

agricultores, que muitas vezes não tinham conhecimento de mercado e suas oscilações, 

normalmente a preços muito abaixo do mercado e, depois repassavam para as empresas. 

O fato era que aqueles produtores que não tinham sua produção já vinculada às 

empresas, ou vendiam o fumo ao agente intermediário que o procurava em sua própria 

residência, ou levavam para ser comercializado na feira. No entanto, em entrevista com 

antigos agentes intermediários, foi revelado que eram poucas as empresas que tinham um 

representante que ia pessoalmente a feira de Arapiraca (centro de convergência de toda a 

produção) comprar o fumo dos pequenos produtores, sendo normalmente, os próprios 

atravessadores que exerciam essa função.  

Os atravessadores, em sua maioria, eram também produtores fumageiros, médios 

produtores, que viam ser mais vantajoso comprar a produção de seus vizinhos, armazená-las, 

e depois repassar, para a empresa uma quantidade maior. Dessa forma, acabam influenciando 

no preço pago pelo quilo do fumo na feira, e consequentemente no aumento ou subtração da 

produção, já que 

 

A forma como é realizada a comercialização do fumo, decorre de fatores e 

definições fora do sistema produtivo, ou seja, a produção é comandada pela 

comercialização, uma vez que, sã os intermediários e exportadores que, 

como agentes do processo de ajustamento, controle e comercialização do 
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fumo, tem o poder de influenciar na produção. Esses agentes, além de contar 

com a previsão que lhe é fornecida pelos próprios produtores, detém um 

certo conhecimento da demanda a ser feita pelo mercado. Daí, eles terem 

condições de influenciar ao nível da produção (GUSMÃO, 1985, p. 204).  

 

De acordo com Gusmão (1985), é preciso chamar atenção para o fato de que quanto 

menor a área de terra que está inserido o produtor, maior é a sua submissão aos agentes 

intermediários, já que acabam vendendo seu produto a todos os tipos de atacadistas. Os 

produtores de maior escala, consequentemente, conseguem obter maior poder de barganha. 

Diante do grande poder exercido pelas empresas exportadoras e agentes intermediários 

na região, pequenos produtores locais resolveram se agrupar na criação de uma cooperativa 

que comercializasse o fumo, tanto o de corda, como o de exportação, com o objetivo principal 

de “eliminar” a presença do atravessador. Assim, em 1963 nasce a CAPIAL, Cooperativa 

Agropecuária e Industrial de Arapiraca Ltda., composta por 180 associados. 

Todavia, mesmo chegando a reunir 9.280 membros, a referida cooperativa não 

alcançou o objetivo desejado, passando anos desativada. De 1967 a 1977, se dedicou 

basicamente a revenda de insumos, devido ao acúmulo de dívidas e de desvio de verbas, 

chegando à década de 1980 a ter cerca de 850 membros, e a se colocar no mercado fumageiro 

como mais um intermediário, na procura de colocar seu produto junto a determinadas 

exportadoras na região, com os auxílios creditícios do Banco do Brasil e do Banco do 

Nordeste, por exemplo, (FERRARI, 1982). 

Dessa maneira, as novas dinâmicas estabelecidas pelos usos no território fumageiro 

alagoano, nos permite concordar com Guedes (1985, p.126) quando afirma que “a terra se 

apresenta para o homem como o lugar donde ele extrai os meios para sua subsistência, além 

de ser um grande arsenal de instrumentos de trabalho”.  

No entanto, diante do processo de reestruturação produtiva, o que se observa é a 

alienação do produtor aos meios de produção, uma vez que a própria terra se torna 

propriedade privada para o capital, através de uma economia mercantilizada, alterando não só 

a estrutura fundiária, mas também, a social e a econômica. 

 Assim, observando a organização fundiária da região fumicultora alagoana na década 

de 1970, verifica-se uma tendência ao crescimento da área destinada à lavoura temporária. 

Conforme dados dos Censos Agropecuários de 1970 e 1975, verifica-se um aumento de área 

de lavoura temporária (de 25,3% para 26,6%), assim como de uma diminuição da área de 

pastagem (de 54,4% para 51, 2%), conforme mostra os Gráficos 07 e 08. 
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Gráficos 07 e 08: Ocupação das terras na Região Fumageira de Alagoas em 1970 e 1975 

 
              FONTE: Censos Agropecuários/IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 
 

 Fazendo uma comparação entre 1970 e 1975, verificamos que as terras ocupadas com 

pastagem diminuíram 2,2%, e as destinadas a lavoura aumentaram 0,6%. A grande novidade 

vai se dá pela diminuição de terras ociosas, e consequentemente do aumento da área 

aproveitável, ou seja, os 26,6% usados com lavoura temporária acrescidos dos 13,5% que 

podem ser produtivas.  

 O Censo Agropecuário de 1970 revelou ainda que, o município de Arapiraca detinha 

19.548 hectares de terras ocupadas com lavoura temporária; 12.781 hectares de pastagem 

natural; e 7.395 hectares de terras produtivas não utilizáveis. O município de Limoeiro de 

Anadia por sua vez, segurava 2.784 hectares com lavoura temporária; 7.465 hectares de 

pastagem; e 4.346, de terras produtivas não utilizáveis. Já o município de Girau do Ponciano, 

ocupava 8.218 hectares de suas terras com lavoura temporária; 9.711 hectares com pastagem; 

e 6.406 hectares de terras produtivas não utilizáveis. 

 Esses dados confirmam que dentre as municipalidades formadoras da região 

fumicultora alagoana, o município de Arapiraca era o que apresentava a maior parte das terras 

ocupadas com lavoura temporária. Isso explica o fato deste ter a maior área produtora e a 

maior produção de fumo no estado alagoano. Verifica-se ainda, que os outros municípios 

também produtores de tabaco, apresentavam grande parte de suas terras ocupadas com 

pastagem, comprovando sua forte tendência à pecuária. 

 Quanto aos principais produtos agrícolas cultivados além do fumo, destacam-se o 

algodão, o feijão, o milho e a mandioca. É interessante destacar que sendo o fumo uma 

lavoura de curto ciclo vegetativo, normalmente entre os meses de março e agosto, consentiu 

51,2%26, 1%

10,1%

13,5%

Ocupação das terras em 1975

Pastagens

Lavoura
Temporária

Terras
Ociosas

Outras
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que houvesse consórcio com outros produtos. Essa prática favoreceu acima de tudo ao 

pequeno produtor, uma vez que a adubação destinada ao fumo era aproveitada com os outros 

produtos, permitindo ao agricultor ter como rendimento, receitas geradas por várias lavouras.  

 Fazendo uma análise evolutiva da produção e área plantada pelos principais produtos 

agrícolas cultivados na década de 1970, observa-se que a maior parte da área ocupada 

destinava-se a produção de fumo, conforme Tabela 04. 
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Tabela 04: Produção (Toneladas) e Área (Hectares) das Principais Culturas plantadas na Região Fumageirade Alagoas (1972 a 1979) 

 

ANOS 

FUMO ALGODÃO FEIJÃO MILHO MANDIOCA 

Área Produção Área Produção Área Produção Área Produção Área Produção 

1972 20.800 21.616 13.550 1.807 9.495 2.835 14.250 4.071 6.741 76.378 

1974 26.324 24.324 22.871 5.545 9.828 4.717 14.681 7.848 7.885 78.850 

1979 33.653 30.512 27.549 30.662 15.360 9.925 16.459 8.806 7.947 79.466 

       FONTE: IPEADATA, 2013. Elaborada pela autora, 2013. 
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De acordo os dados da Tabela 04, em 1972 por exemplo, a produção de fumo na 

região fumageira alagoana ocupava 32% da área plantada, seguido do milho, com 22%, do 

algodão com 21%, do feijão, 15% de área, e por fim, da mandioca, registrando os 10% 

restantes.  

Tais informações comprovam a superioridade da área ocupada pela fumicultura na 

região quando comparada às outras culturas plantadas, e consequentemente, sua produção. No 

entanto, com exceção do município de Arapiraca, a produção de outras lavouras como a 

mandioca e o feijão, chegava a superar o fumo, conforme é perceptível ao analisarmos a 

Tabela 05 que trata da produção agrícola nos anos de 1970 e 1980.  
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Tabela 05: Evolução da Produção Agrícola (Toneladas) da Região Fumageira de Alagoas em 1970 e 1980 

     Fonte: IBGE, 2013. Elaborada pela autora, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIOS 

FUMO ALGODÃO MANDIOCA FEIJÃO MILHO CANA-DE-

AÇÚCAR 

1970 1980 1970 1980 1970 1980 1970 1980 1970 1980 1970 1980 

Arapiraca 12.215 12.133 378 1.260 5.923 2.483 1.081 1.084 498 101 2 158 

Campo Grande - - 158 148 1.539 9 540 166 507 35 - 10 

Coité do Nóia 122 1.287 63 234 2. 403 827 226 123 217 21 - - 

Craíbas - - - - - - - - - - - - 

Feira Grande 1.009 3.101 74 681 7.352 3.074 316 457 88 14 - 6 

Girau do Ponciano 2.514 2.140 892 208 14. 051 2.893 1.369 260 1.750 56 - - 

Lagoa da Canoa 2.992 2.549 71 98 6.886 980 453 137 365 15 - - 

Limoeiro de Anadia 265 1.846 32 385 6. 760 18.155 314 927 271 454 - 94.158 

São Sebastião 105 832 98 423 10.710 4.393 484 434 344 99 - 66. 485 

Taquarana 47 366 25 169 6.915 2.552 277 417 190 113 19 17.663 
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 Segundo os dados dos Censos Agropecuários, podemos perceber, por exemplo, que 

em 1980, dentre a produção de lavouras no município de Arapiraca, o fumo correspondia 

cerca de 70% de todo o produzido, contra 14% da mandioca, 7% do algodão, 6% do feijão, e 

2% com o milho e a cana-de-açúcar. Porém, em outros municípios como Limoeiro de Anadia, 

a produção de fumo vem perdendo espaço para outras culturas como a cana-de-açúcar. Esta 

cultura obteve um percentual de 81% do total produzido no município àquele ano, a 

mandioca, 16%, e o fumo por sua vez, correspondeu a apenas 2% da produção. No entanto, 

vale ressaltar que nem sempre as empresas fumageiras e mesmo os pequenos produtores 

repassam o valor correto da produção aos órgãos de pesquisa (NARDI, 2004), isso explica os 

constantes relatos colhidos em nossa pesquisa de campo de que a produção média da região 

fumageira alagoana nessa época chegava a significar três milhões de quilos.  

 É preciso chamar atenção para o fato de que mesmo a fumicultura assumindo destaque 

em quantidade produzida e área de ocupação, o cultivo de outras lavouras como algodão, 

feijão e milho também obtiveram expansão, tanto em área plantada, como em quantidade da 

produção. Essa produção de alimentos tinha como destino principal, a subsistência da 

população, no entanto, parte considerável se destinava as indústrias de beneficiamento que se 

espalhavam pela região. A cana-de-açúcar se destinava às usinas sucroalcooleiras localizadas 

na região da Zona da Mata do estado como a Porto Rico, a Caeté e a Coruripe. 

Dialogando com antigos moradores, ficou claro que os mesmos já constatam as 

transformações do território em virtude da expansão da cultura canavieira, pois algumas 

fazendas que até a década de 1970, se dedicavam ao cultivo do fumo, por exemplo, 

atualmente são áreas ocupadas com cana-de-açúcar, como é o caso da Fazenda Genipapo, 

localizada no Povoado Genipapo, zona rural do município de Limoeiro de Anadia. 

É importante salientar que as atividades industriais desenvolvidas na região 

fumicultora alagoana eram bem diversificadas e se destacavam pela absorção da força de 

trabalho. As pequenas indústrias estavam vinculadas a fabricação de pães, bolachas, doces, 

queijo, farinha de mandioca e de fubá de milho. 

Dos estabelecimentos representados pela agroindústria, as empresas de beneficiamento 

do fumo ofereciam maior expressividade. Vale lembrar que as mesmas se estabeleciam 

principalmente em Arapiraca, tida como centro de convergência da dinâmica de produção 

fumageira.  

 Segundo dados do Cadastro Industrial de Alagoas referente a 1977 (apud Gusmão, 

1985), a estrutura produtiva do setor secundário dos municípios que compõem a Região 
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Fumageira alagoana, registrava um total de 324 estabelecimentos, os quais geravam 3.755 

empregos.   

Dentre os tipos de empresas existentes, destacavam-se as relacionadas ao fumo, à 

produção alimentícia e têxtil, conforme constatado ao analisar o número de empresas por 

segmento e empregos gerados pelos municípios de Arapiraca, Feira Grande, Lagoa da Canoa, 

Coité do Nóia e Taquarana, no ano de 1977, como se observa na Tabela 06. 

 

Tabela 06: Número de Estabelecimentos e Empregos Gerados no Setor Secundário por município 

FONTE: Cadastro Industrial de Alagoas, apud Gusmão, 1985. Adaptado pela autora, 2013. 

 

 De acordo com os dados apresentados na tabela 06 fica evidente o maior número de 

empresas situadas no município de Arapiraca se comparado aos demais. Além disso, os 

maiores rendimentos por tipo de estabelecimento estavam nas empresas de produção de fumo, 

Municípios 

 

 

 

Tipo de 

Indústria 

 

Arapiraca 

 

Feira Grande 

 

Lagoa da 

Canoa 

 

Coité do 

Nóia 

 

Taquarana 

Nº 

Est. 

Nº 

Emp. 

Nº 

Est. 

Nº 

Emp. 

Nº 

Est. 

Nº 

Emp. 

Nº 

Est. 

Nº 

Emp. 

Nº 

Est. 

Nº 

Emp. 

Fumo 18 1.649 2 4 1 810 2 5 - - 

Madeira 26 134 - - 1 2 - - 1 2 

Produtos 

Alimentícios 

 

30 

 

210 

 

14 

 

81 

 

1 

 

4 

 

21 

 

55 

 

4 

 

14 

Têxtil 2 54 - - - - 2 5 - - 

Vestuário- 

Calçados 

14 39 12 17 2 2 3 3 - - 

Mobiliário 29 85 1 1 1 3 - - 1 1 

Diversos 11 22 58 65 - - - - 1 1 

Material de 

Transporte 

 

2 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Metalúrgica 13 38 - - 1 1 - - - - 

Prod. Minerais 

não 

Metálicos 

 

8 

 

106 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

4 

 

- 

 

- 

Prod. Matéria 

Plástica 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Couro, Pele e 

Similares 

 

2 

 

54 

- - - - - - - - 

Editorial 

Gráfica 

2 14 - - - - - - - - 

Química 1 2 - - 1 2 - - - - 

Borracha 2 14 - - - - - - - - 

Mecânica 1 8 - - - - - - - - 

Construção 2 113 - - - - - - - - 
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correspondendo um faturamento de Cr$250.433.419 cruzeiros, seguido das relacionadas à 

produção de alimentos, com Cr$44.909.361, e a têxtil com Cr$24.831.119 cruzeiros 

(CADASTRO INDUSTRIAL DE ALAGOAS, APUD GUSMÃO, 1982).   

Dentre os principais segmentos de empresas destacavam-se as fumageiras, de produtos 

alimentícios, vestuário, calçados, e mobiliários. Nessa época, Arapiraca já despontava como o 

município mais desenvolvido do Agreste alagoano, apresentando a maior densidade 

populacional e urbana da região, bem como, o setor de serviços em plena ascensão.  

Vale ressaltar que parte dessas empresas se caracterizava por serem de pequenas 

unidades produtivas, cujas técnicas utilizadas eram rudimentares, apresentando assim, baixa 

produtividade. Por conseguinte, as relações sociais de produção estabelecidas não eram 

totalmente mercantilizadas, muito embora, o produto final fosse lançado no mercado 

capitalista. 

De acordo com as informações obtidas, constata-se que a produção de fumo não se 

caracterizou em um cultivo baseado no latifúndio agrário, como se poderia imaginar. Pelo 

contrário, a produção fumageira, a partir do município de Arapiraca se estruturou através da 

dinâmica da agricultura familiar e da pequena e média propriedade. Isto se explica tendo em 

vista que o fumo é o produto agrícola que ocupava maior extensão territorial, aquele a 

representar a maior produção entre as lavouras temporárias, o que concebia o maior número 

de estabelecimentos industriais e, porquanto, o que concentrava o maior número de empregos 

gerados. 

Segundo dados dos Censos Agropecuários do IBGE de 1970, 1975 e 1980, referentes 

à quantidade de estabelecimentos agrícolas por estrato de área no estado de Alagoas como um 

todo, constata-se que o mesmo apresentava uma densidade de estabelecimentos de até 10 

hectares de extensão, correspondendo a 77, 73% do total em 1980, como se percebe na Tabela 

07. 

 

Tabela 07: Número de Estabelecimentos Agrícolas por estrato de área em Alagoas (1970, 1975 e 

1980) 

ESTRATO DE 

ÁREA 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

1970 1975 1980 

0 ha – 10 ha 78.881           90.514  91.438 

10 ha – 100 ha 22.718 21.246 22.399 

100 ha –1000 ha 3.345 3.565 3.787 

FONTE:IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

 

A realidade é que a maior parte dessas pequenas propriedades estava concentrada na 

região Agreste, uma vez que o Sertão, e a Zona da Mata, se caracterizam pela grande 
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propriedade, com a pecuária e a monocultura da cana-de-açúcar respectivamente. Com essas 

informações, e acrescentando-se as obtidas na Tabela 08, em que se analisa o número de 

estabelecimentos agrícolas por estrato de área na Região Fumageira de Alagoas, se 

compreende que o cultivo do tabaco esteve concentrado em propriedades de até 2 hectares de 

extensão, constatando a prática da atividade familiar. 

 

Tabela 08: Número de Estabelecimentos Agrícolas por estrato de área na Região Fumageira de 

Alagoas (1970, 1975 e 1980) 

FONTE: IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

 

Levando em consideração os dados apresentados na Tabela 08, podemos constatar um 

aumento gradativo no número de estabelecimentos com até 2 hectares, já que em 1970, essa 

fração de área representava 25% do total, passando em 1975, para 37%, e para 50,59% em 

1980. No entanto, em outros estratos houve um decréscimo. Foi o caso do estrato de área 

entre 20 e 50 hectares de terras. Em 1970, essa fração de área correspondia a 8,2% do total, 

passando para 6,1% em 1975, e registrando 5,15% em 1980. As propriedades de até 10 

hectares também se destacavam. Essas informações também confirmam dados informados em 

nossa pesquisa de campo, de que foram os pequenos produtores, ou seja, aqueles que 

possuíam propriedades de no máximo 2 hectares, os principais responsáveis pela produção 

fumageira no estado de Alagoas. 

Dados do Censo Agropecuário de 1980, referentes à condição legal das terras 

ocupadas na região fumageira alagoana revelaram existir 21.973 estabelecimentos próprios, 

os quais ocupavam uma área de 300.490 hectares, e 6.508 estabelecimentos com terras 

arrendadas, correspondendo 9.212 hectares de área ocupada.  

Tal pesquisa ainda mostrou a efetiva condição do produtor diante da terra ocupada, 

constatando que este enquanto proprietário representava 21.329 estabelecimentos, ocupando 

 

ESTRATO DE 

ÁREA 

 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

1970 1975 1980 

0 ha – 2 ha 4.079 6.309 10.623 

2 ha – 10 ha 7.981 7.376 7.148 

10 ha – 20 ha 1.907 1.620 1.481 

20 ha –50 ha 1.297 1.122 1.082 

50 ha – 100 ha 371 324 394 

100 ha – 500 ha 211 222 242 

500 ha – 2.000 ha 28 30 25 

+ 2.000 ha 01 03 02 

TOTAL 15.875 17.006 20.997 
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308.274 hectares de área, o produtor-arrendatário detinha por 2.066 estabelecimentos e 4.944 

ha de extensão territorial. Já o produtor-parceiro correspondera a 382 estabelecimentos e 642 

hectares de área ocupada, e por fim, o produtor-ocupante representava 5.656 estabelecimentos 

agrícolas em um total de 11.646 ha de área.   

Estas informações revelam permanecer a tendência da pequena propriedade na região. 

Segundo dados do Censo Agropecuário 1995/96 ao que concerne ao número de 

estabelecimentos por estrato de área, o município de Arapiraca possuía 3.933 

estabelecimentos com menos de 10 hectares de extensão, 324, com área de 10 a 100 hectares, 

e 23 estabelecimentos situados entre 100 e 200 ha. O município de Feira Grande também a 

exemplo detinha 4.357 estabelecimentos com menos de 10 hectares, 234, entre 10 e 100 há de 

área, e apenas 5 estabelecimentos com extensão de 100 a 200 hectares.   

Nesse sentido, conforme Gusmão (1985), historicamente, a organização fundiária do 

município de Arapiraca se baseou nas pequenas propriedades em que os sistemas de 

arrendamento e parceria se estabeleceram intensamente. Assim, a agricultura familiar se fez 

significativa onde os arrendamentos das propriedades podiam ser pagos em forma de produto 

ou de dinheiro, fatores que contribuíram com o desenvolvimento do fumo no município.  

Munidos da informação de que mais da metade dos agricultores familiares nordestinos 

estão na região Agreste, e que o Censo Agropecuário do IBGE de 1995 revelava um total 

nacional de 4.139.900 indivíduos, cuja sua participação na produção agropecuária foi de 37, 

91%, partimos para uma breve caracterização desse profissional do campo. 

Segundo Abramovay (1992), agricultura familiar24 é aquela na qual a propriedade, a 

gestão e a maior parte do trabalho vêm de pessoas que mantêm entre si, vínculos de sangue ou 

de casamento. 

                                                           
24De acordo com a Lei nº 11.326, de 24 de junho de 2006, em seu Art. 3, agricultor familiar ou 

empreendedor familiar rural é aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 

simultaneamente, aos requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que quatro módulos 

fiscais; II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do 

seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda familiar predominantemente originada de 

atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; e IV - dirija seu 

estabelecimento ou empreendimento com sua família.  

O módulo fiscal é uma unidade relativa, expressa em hectares, fixada para cada município, instituída 

pela Lei nº 6.746, de 10 de dezembro de 1979.  Para o Incra, o módulo rural é calculado para cada 

imóvel rural em separado, e sua área reflete o tipo de exploração predominante no imóvel rural, 

segundo sua região de localização. É uma unidade de medida expressa em hectares, fixada para cada 

município, considerando os seguintes fatores: tipo de exploração predominante no município; renda 

obtida com a exploração predominante; outras explorações existentes no município que, embora não 

predominantes, sejam significativas em função da renda ou da área utilizada; conceito de propriedade 

familiar. 
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No entanto, caminhando pela literatura, percebemos o quanto é complexo a definição 

do universo familiar. Dessa maneira, não cabe aqui trazer a gama de definições e conceitos, o 

que se atenta a compreender a importância e o papel do agricultor familiar dentro da dinâmica 

agropecuária, e como tal dinâmica foi abalada diante da racionalidade da agroindústria do 

fumo no estado de Alagoas.  

O processo de modernização tecnológica da agricultura acabou congregando parcelas 

expressivas da agricultura familiar, e logo se viu o progressivo abandono da “enxada”, ao 

mesmo tempo em que a energia elétrica, o uso de mecanização, a utilização de assistência 

técnica, a irrigação, o uso de corretivos e adubos químicos, dentre outros, começaram a 

adentrar ao campo, alterando principalmente sua força de trabalho.  

A reestruturação produtiva do fumo em alagoas foi influenciada diretamente pela 

política do FUNRURAL (Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural) e do 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), aos quais foram introduzidos 

como mecanismos de “apoio” à agricultura (FERRARI, 1985).  

O FUNRURAL, foi criado pela Lei n. 4.214, em 1963, e se referia a um sistema de 

previdência específico para os trabalhadores da área rural, com benefícios e formas próprias 

de custeio. Ao comercializarem sua produção, os produtores rurais, eram obrigados a recolher 

uma porcentagem da receita para a previdência. Já o INCRA, tinha uma “política” de 

estimular os pequenos proprietários a produzirem alimentos para mercados específicos.  

 Tais políticas tiveram participação na alteração das relações de trabalho na região 

fumicultora no estado alagoano, influenciando, sobretudo na criação de segmentos de trabalho 

como, os assalariados, os diaristas e os boias-frias, e no consequente aumento da divisão do 

trabalho. 

Foi nessa perspectiva que Ferrari (1985) afirmou que grande parte dos agricultores que 

trabalhavam no fumo deixou de ser meeiros, passando a serem diaristas e boias-frias, vivendo 

na periferia de Arapiraca. Dessa forma, as empresas fumageiras, faziam diariamente o 

transporte dos trabalhadores até as plantações, utilizando principalmente caminhões. Ao final 

do dia, os mesmos retornavam a cidade. 

Igualmente, as novas relações de trabalho não permitiam vínculos diretos com a 

propriedade após a colheita, e em consequência, àqueles que não tinham a confiança de morar 

e permanecer na propriedade migrava a partir de outubro, para a Zona da Mata, iniciando o 

trabalho de corte da cana-de-açúcar. Com isso, compreende-se que ao longo do tempo, essa 

situação veio a influenciar na dinâmica de produção Agrestina de uma forma geral.   
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 Dessa maneira, é preciso chamar atenção para a ausência de políticas de intervenção e 

orientação aos pequenos produtores, principalmente nas exportações das safras. Este fato 

colocou os agricultores totalmente à mercê das multinacionais, evidenciando o processo de 

desenvolvimento do modo de produção capitalista.  

 No entanto, por vezes podemos perceber momentos de instabilidade no organizado 

sistema capitalista em curso, que nos últimos anos, principalmente, se reflete nas sucessivas 

crises econômicas. 

No final da década de 1990 se acentuou a crise no setor tabagista (NARDI, 2004), 

trazendo consideráveis rebatimentos ao território fumageiro alagoano. Relacionada a fatores 

como concorrência, preço da produção no mercado e políticas antitabagismo, a crise na 

fumicultura alagoana, veio mantendo a produção em equilíbrio até a década de 1980. No 

entanto, no fim da década seguinte, dar-se seu declínio, como se observa no Gráfico 09.  

 

Gráfico 09: Dinâmica de produção de fumo na Região Fumageira alagoana (1945 a 2005) 

 
FONTE: IBGE/IPEADATA, 2012. Elaborado pela autora, 2012. 

 

 Mesmo diante de uma situação de instabilidade econômica proporcionado pela crise, 

constatou-se que a concentração da produção, associada a das técnicas e da racionalidade das 

empresas fumageiras no município de Arapiraca, proporcionou ao mesmo tempo, uma 

concentração populacional e de serviços no referido município, evidências do desigual 

desenvolvimento do capital. 
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Dessa forma, verificamos que diante da ascensão econômica de Arapiraca, fundada na 

fumicultura, muitas famílias migraram para a zona urbana arapiraquense, ocasionando 

expressiva concentração e evolução demográfica, já que sua população urbana em 1960 era 

18.998 pessoas, passa a registrar 87.211 habitantes em 1980 (IBGE, 2010), representando 

64% da população, segundo Tabela 09. 
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Tabela 09: Evolução da População Urbana e Rural da Região Fumageira de Alagoas – (1960-2010) 
 

 

Fonte: Censos Demográficos/IBGE, 2013. * Nota: No(s) ano(s) correspondente(s), esses ainda não eram municípios. Elaborado pela autora, 2013.

 

MUNICÍPIOS 

ANO 1960 ANO 1970 ANO 1980 ANO 1991 ANO 2000 ANO 2010 

Pop. 

Urbana 

Pop. 

Rural 

Pop. 

Urbana 

Pop. 

Rural 

Pop. 

Urbana 

Pop. 

Rural 

Pop. 

Urbana 

Pop. 

Rural 

Pop. 

Urbana 

Pop. 

Rural 

Pop. 

Urbana 

Pop. 

Rural 

Arapiraca 

 

18.998 37.659 46.592 47.695 87.211 48.967 130.963 33.958 152.345 34.112 181.481 32. 

525 

Campo Grande 1.379 2.731 1.430 

 

5.990 2.740 6.553 4.004 6.037 2.519 5.431 3.737 4.847 

Coité do Nóia 

 

-* - 676 6.371 1.229 7.734 2.081 7.718 2.519  9.474 3.737 7.189 

Craíbas 

 

- - - - - - 5.068 12.748 6.608 14.181 7.328 15.313 

Feira Grande 

 

4.243 8.428 1.707 11.603 1.878 15.664 2.813 16.239 3.557 17.713 3.421 17.900 

Girau do Ponciano 

 

3.727 7.389 1.543 16.804 3.596 18.863 7.553 20.248 8.858 20.716 11.298 25.302 

Lagoa da Canoa - - 1.186 10.376 2.974 9.620 4.909 10.991 8.886 11.102 9.165 9.085 

Limoeiro de Anadia 

 

9.585 18.979 1.018 15.707 1.151 17.022 1.528 17.919 2.105 22.158 2.246 24.746 

São Sebastião 1.930 3.823 764 10.959 2.326 17.438 7.350 17.346 9.408 19.716 12.309 19.701 

Taquarana 

 

- - 1.038 10.723 2.318 10.871 3.491 12.318 4.371 12.675 7.314 11.706 
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No entanto, percebemos que os demais municípios fumicultores, pelo contrário, 

sempre apresentaram uma concentração populacional no campo e, logo, ressalta-se a irregular 

distribuição populacional entre as municipalidades que integram o “território do fumo em 

Alagoas”. Enquanto Arapiraca se destaca por sua densidade urbana, registrando em 2000, 

81,7% de sua população total, outros municípios, como Limoeiro de Anadia, apresentam uma 

concentração no campo, com 91,3% da população, como se pode observar na análise do 

índice da população urbana e rural dos municípios estudados, expostos no Gráfico 10.  

 

Gráfico 10: População urbana e rural da Região Fumageira de Alagoas em 2000 

 
FONTE: Censo 2000/IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

 

Nessa perspectiva, é possível evidenciar o quanto o município de Arapiraca se 

apresentou, desde o início, como o maior produtor de tabaco da região e, portanto, o receptor 

de toda essa produção, e consequentemente da migração campo-cidade provocada pelas novas 

relações estabelecidas nesse território diante do processo produtivo vigente. 

Os dados apresentados até então nos fazem constatar que dentre os municípios 

fumageiros estudados, apenas Arapiraca vivenciou efetivamente o processo de urbanização, 

diante do complexo movimento que envolve a construção do território fumageiro alagoana e 

sua eficaz divisão territorial e social do trabalho. 

Para Santos (2013), o forte movimento de urbanização que se verifica no Brasil de 

uma forma geral a partir da Segunda Guerra Mundial é contemporâneo de um forte 
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crescimento demográfico, resultado de uma natalidade elevada e de uma mortalidade em 

descenso, cujas causas essenciais são os progressos sanitários, a melhoria nos padrões de vida 

e a própria urbanização.  

 Porém, o autor esclarece que os diferentes compassos e intensidades com que ocorre o 

processo de urbanização em cada região estão em relação direta com a composição técnica e 

social do território, ratificando a formação de uma urbanização fragmentada. 

 Em 1980, a taxa de urbanização do Brasil correspondia a 65,57%, e suas regiões já 

apresentavam díspares índices nesse segmento. A região Sudeste se apresenta como a mais 

urbanizada do país, com 87,79%. A menor taxa se atribuía ao Nordeste, apenas 50,44%. O 

Centro-Oeste contava com um índice de 67,75%, seguido do Sul com 62,41%, e do Norte, 

que apresentava 51,69%.  

 Dessa maneira, urbanização é resultado de particularidades que envolvem diferenças 

em sua organização e dinâmica territorial. No caso do estado de Alagoas, essa situação pode 

ser explicada em um contexto à nível de Nordeste, quando Santos (2013) assevera apresentar 

“um antigo povoamento, assentado sobre estruturas sociais arcaicas, atua como freio às 

mudanças sociais e econômicas, acarreta retardo da evolução técnica e material e desacelera o 

processo de urbanização” (SANTOS, 2013, p. 69), elencando que seu passado arcaico 

condicionou resistência às inovações. 

 Em 1970, a distribuição populacional do estado alagoano constava de 631.973 

habitantes urbanos, contra 956.095 pessoas residentes no rural, o que explica a existência do 

grande número de municípios, principalmente no Sertão e no Agreste, com predominância de 

população rural. 

Em 1991, a situação de equidade se fazia presente, visto que o estado possuía uma 

população urbana de 1.482. 033 habitantes e uma população rural de 1.032.067. Assim, a 

população urbana só vem a superar a rural, anos mais tarde, tanto que no ano de 2000, 

contava com 1.919.739 habitantes urbanos, contra apenas 902.882 residentes na zona rural, 

efetivando o processo de urbanização (Figura 23). 
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Figura 23: Praça Manoel André, Centro de Arapiraca em 2004 

 
FONTE: Acervo da Câmara Municipal de Arapiraca. 

 

Diante dessas informações, traçando um histórico da dinâmica populacional urbano-

rural do município de Arapiraca, único do território estudado a se destacar quanto à 

urbanização, percebemos que esse processo se deu de forma mais rápida nesse município, se 

comparado ao estado como um todo.  

No ano de 1970, Arapiraca já apresentava uma dinâmica populacional urbano-rural 

equilibrada, uma vez que possuía 46.592 habitantes urbanos, e 47.695 rurais. Em 1980, o 

município já registrava os 87.211 habitantes urbanos, e apenas 48.967 moradores rurais, 

passando a registrar no ano de 2000, 152.354 residentes urbanos, e 34.112 rurais.  

As causas para essa concentração urbana no referido município, como já vimos, estão 

condicionadas à dinâmica fumageira, que aliada à proporcionada pela feira livre, conduziu o 

crescimento socioeconômico deste município.  

A demanda da vida urbana também conduziu a expansão das atividades de comércio e 

de prestação de serviços, fazendo com que o município se destacasse nesses segmentos 

quando comparados aos demais municípios da região estudada, como é possível constatar ao 

analisar a evolução do número de estabelecimentos comerciais e de serviços entre 1970 e 

1995, demonstrados nas Tabelas 10 e 11.  
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Tabela 10: Evolução do Comércio da Região Fumageira de Alagoas (1970 a 1995)  

 

MUNICÍPIOS 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

1970 1980 1985 1995 

Arapiraca 635 555 747 1.619 

Campo Grande 21 1 22 14 

Coité do Nóia 10 4 5 18 

Craíbas - - 34 20 

Feira Grande 21 8 27 30 

Girau do Ponciano 38 19 23 62 

Lagoa da Canoa 37 13 44 15 

Limoeiro de Anadia 31 5 7 35 

São Sebastião 20 6 22 75 

Taquarana 42 14 24 38 

FONTE:IBGE/IPEADATA, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

 

Tabela 11: Evolução dos Serviços da Região Fumageira de Alagoas (1970 a 1995) 

 

MUNICÍPIOS 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

1970 1980 1985 1995 

Arapiraca 363 245 395 222 

Campo Grande 1 1 7 6 

Coité do Nóia 2 - - 1 

Craíbas - - 6 1 

Feira Grande 6 1 6 1 

Girau do Ponciano 9 3 14 8 

Lagoa da Canoa 6 - 20 1 

Limoeiro de Anadia 4 - 2 12 

São Sebastião 16 1 19 6 

Taquarana 6 1 13 4 

Fonte: IBGE/IPEADATA, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

  

 Dessa forma, os dados dos Censos Comerciais deixam claro, por exemplo, que em 

1995, o Município de Arapiraca representava 84% dos estabelecimentos comerciais de toda 

região fumageira alagoana, ao mesmo tempo em que os municípios de Campo Grande e 

Lagoa da Canoa, por exemplo, representavam apenas 14 e 15 estabelecimentos 

respectivamente.  

 Nessa perspectiva, segundo a mesma pesquisa censitária, em 1995, o município 

arapiraquense representava 84,7% dos estabelecimentos prestadores de serviços da região 

fumageira alagoana, enquanto que outros municípios como Coité do Nóia, Craíbas, Feira 

Grande e Lagoa da Canoa possuíam apenas 1 estabelecimento cada.  

 No entanto, os dados expostos nas tabelas 10 e 11 também demonstram momentos de 

instabilidade e declínio no número de estabelecimentos existentes. Em 1970, por exemplo, o 

município de Arapiraca em pleno período áureo na produção de fumo, registrava 363 

estabelecimentos prestadores de serviços. Diante de constantes oscilações, em 1995, o 
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município possuía apenas 222 estabelecimentos. Esse fato representa as consequências da 

crise do setor tabagista que, nessa época, já se fazia intensa, trazendo significativas mudanças 

na economia e dinâmica desse território. 

Portanto, tendo em vista as informações apresentadas nesse capítulo, vimos que a 

dinâmica de produção fumageira nessa região passa de uma instância local para uma escala 

regional, nacional, global, principalmente a partir de 1950 quando uma série de eventos se faz 

presente e muda a organização socioespacial local. Dessa forma, entendendo evento “como o 

resultado de um feixe de vetores, conduzido por um processo, levando uma nova função ao 

meio preexistente” (SANTOS, 2008c, p.95), o território é tomado por agentes racionais do 

capital que trazem consigo normas e ações tão racionais quanto. 

Nesse sentido, o uso técnico e orientado da região fumageira alagoana pelas empresas 

fumageiras apontavam a abundância das verticalidades (SANTOS, 2008b), ou seja, das ações 

que se realizam no lugar, mas que são comandadas por lugares distantes, sendo “cada vez 

mais estranhas aos fins próprios do homem e do lugar” (SANTOS, 2008b, p. 80). Dessa 

maneira, pratica-se um uso do território como recurso (SANTOS, 2005), a qual a organização 

dos diversos agentes sociais, objetos e normas é ditada por grandes grupos do agronegócio. 

Como consequência, a “divisão do trabalho impõe formas novas e mais elaboradas de 

cooperação e de controle” (SANTOS, 2008c, p.232), visto da “criação de empregos 

produtivos” (SANTOS, 2008b, p.88) como boias-frias, assalariados e diaristas.  

Todavia, a análise dos usos do território não deve ser feita unicamente pela ótica da 

função estratégica da acumulação vantajosa por agentes seletos do capital (grandes empresas, 

por exemplo), pois outras possibilidades de vida se realizam, justamente onde o território 

funciona como um abrigo (SANTOS, 2005). 

Nesses lugares, as ações vividas são capazes de estabelecer horizontalidades 

(SANTOS, 2008b), ou seja, ações no território que valorizam a dimensão escalar local, onde 

se constitui uma solidariedade próxima, e contígua, orientada por práticas do próprio lugar 

que garantem a reprodução dos seus habitantes. Assim, o território é tido como um verdadeiro 

abrigo para o pequeno agricultor familiar, tendo na atividade fumageira sua principal fonte de 

renda, uma herança passada de geração em geração, cuja dinâmica de produção se dava de 

forma tradicional e coletiva e a comercialização ocorria diretamente na feira livre, 

principalmente para aquelas famílias não associadas às fumageiras. Logo, confirmamos que 

“cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo 

dialeticamente” (SANTOS, 2008c, p. 273).  
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Deste modo, tal convivência dialética se materializa na existência de um grande 

número de pequenas cidades que apresentam uma alta concentração população rural e cujas 

sedes proporcionam um raio de influência bastante limitado. 

Em contraponto, Arapiraca incorpora o título de cidade média dentro do sistema 

urbano-regional nordestino (186.457 habitantes em 2000), destacando-se pela crescente 

ascensão do setor de serviços e por ser o ponto de referência das populações de inúmeros 

municípios dentro e fora dos limites que compõe o estado de Alagoas na busca de soluções de 

vários problemas de ordem econômica, política, educacional e social.  

Entretanto, como já citado anteriormente, a partir da década de 1990, a crise do setor 

tabagista se acentuou, atingindo principalmente os estados de Alagoas e Bahia, os maiores 

produtores nordestinos da folha, trazendo rebatimentos diretos para Arapiraca e sua região 

fumageira. 

Nesse sentido, buscamos entender como se projetou essa crise, quais os motivos 

geradores e as dinâmicas estabelecidas para sua efetivação, bem como os rebatimentos no 

território da Região Fumageira de Alagoas diante do declínio de sua principal base produtiva, 

essencialmente para aqueles que tinham esse território como abrigo. 
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A CRISE DA BASE PRODUTIVA FUMAGEIRA  

E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO TERRITÓRIO 
 

As mudanças de valor de cada subespaço não 

se explicam por sua própria história. Trata-se 

de uma verdadeira e mais ampla 

reorganização, induzida por fatores externos e 

internos. Qualquer que seja o caso, mudanças 

verificadas numa porção do espaço 

repercutem nas outras porções do todo, o qual 

foi - ele próprio - modificado. Desta forma, a 

definição de cada subespaço é, em cada 

período, o resultado de um grupo de relações 

cuja escala não é a mesma do subsistema e 

coincide, no mais das vezes, com a escala do 

estado-Nação (SANTOS, 2008d, p.49). 
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4 A CRISE DA BASE PRODUTIVA FUMAGEIRA E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO 

TERRITÓRIO 

 

 Neste capítulo faz-se uma relação entre a crise do fumo em Alagoas e o território. Para 

tal, busca-se fazer um resgate histórico e documental sobre os principais motivos 

deflagradores da crise da fumicultura nordestina, assim como um breve diagnóstico empírico 

da situação da produção e dos recentes usos desse território, visando compreender a sua 

dinâmica em diversas escalas, já que se trata de um produto comercial de exportação. Em um 

segundo momento serão elencadas as consequências da crise para a população e a economia 

local, fazendo referência até aos dias atuais, já que a citada crise ainda está acontecendo. 

 

4.1 O PORQUÊDA CRISE 

 

 Na obra A Produção Capitalista do Espaço, Harvey (2011) afirma que as crises, 

espontâneas ou provocadas pelos próprios agentes do capital, servem principalmente para que 

esses sujeitos possam reproduzir e expandir a capacidade produtiva e renovar as condições de 

acumulação, ou seja, propicia uma mudança do processo de acumulação do capital para um 

novo nível (HARVEY, 2005).  

Desse exposto, podem-se citar as crises globais, que abarcaram direta e indiretamente 

todos os setores da economia e todas as regiões mundiais, como por exemplo, as crises de 

1929, 1973 e 2008 (HARVEY, 2011). No entanto, o autor atenta para a classificação de crises 

conforme sua significação de abrangência, existindo também as crises locais, quando atinge 

um ou alguns Estados, um ou alguns setores da economia; e as crises regionais, que atinge 

uma ou várias regiões do mundo, um ou alguns setores da economia. Porém, as crises podem 

se reproduzir, uma vez que à medida que ela avança, vai adquirindo cada vez mais uma 

dimensão espacial, gerando novas variáveis econômicas, políticas e socioespaciais nos 

territórios. É nessa perspectiva que Smith (1988) afirmou que nos momentos de crise ocorre 

uma reestruturação do capital, e por conseguinte, do próprio território.  

 Todavia, para entender as crises, é preciso levar em consideração que a expansão 

capitalista no espaço geográfico mundial não se dá de modo homogêneo e nem se apresenta 

com a mesma intensidade no conjunto dos lugares que o agregam. Na realidade, conforme nos 

lembra Santos (1982), a dinâmica e a lógica econômica capitalista, articula distintos espaços 

geográficos, principalmente os dos países periféricos. Portanto, esses países tiveram sua 

organização espacial orientada, principalmente, por interesses hegemônicos distantes. 
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 Nessa perspectiva, deve ser ressaltado o quanto é complexo o estudo sobre a crise da 

base produtiva fumageira alagoana, e, por conseguinte, do fumo nordestino, justamente por 

envolver questões que abrangem: a economia nacional e a internacional; as características 

diferenciadas sobre produção, a oferta, o consumo, e o preço, envolvendo os dois tipos de 

fumo produzidos, corda e folha; além da dinâmica e inter-relação da produção alagoana com a 

baiana.  

Ressaltamos que para o estudo proposto em relação aos fatores que contribuem para a 

crise do setor fumageiro, houve o enfrentamento de alguns problemas, entre eles a escassez de 

dados, uma vez que os órgãos de pesquisas oficiais não disponibilizam dados “relativos”. Ou 

seja, não se apresenta separadamente a quantidade produzida, exportada, ou preço, de fumo 

em corda, e de fumo em folha. Isso também reflete a fragilidade sindical e organizacional do 

setor fumageiro em nível de Nordeste, uma vez que a região Sul do país, por exemplo, possui 

órgãos como o SINDITABACO e a AFUBRA, os quais disponibilizam bancos de dados 

online sobre a dinâmica da produção sulina. Dessa forma, diante dessas carências, em nossa 

pesquisa empírica demos importante atenção às informações repassadas pelos agricultores, 

representantes das empresas, secretários municipais de agricultura, presidentes do sindicatos 

dos produtores rurais, dentre outros. 

 Constatamos que a fase de prosperidade da região fumageira alagoana, registrada 

principalmente a partir da década de 1950, foi interrompida no final da década de 1990 pela 

derrocada da fumicultura, e por ser esta a base produtiva da economia regional, a deflagração 

da crise do fumo traz significativas mudanças para esse território. 

 Caminhando pela literatura concernente ao tema, percebemos que durante essas 

quatro décadas houve constantes momentos de instabilidade, o que nos faz entender a 

ocorrência de pequenas crises durante esse processo, as quais vieram a ganhar uma conotação 

mais forte a partir de 1980. 

Para entender a deflagração da crise do fumo nordestino tem que ser levados em 

consideração muitos fatores, dentre eles, a urbanização constante da população brasileira, a 

qual interferiu diretamente na queda do consumo de fumo em corda, principal tipo produzido 

em Alagoas. Entre 1950 e 1990, a taxa de urbanização cresceu gradativamente, chegando a 

atingir 80%. Assim, os hábitos urbanos afastam o consumidor de fumo de corda em 

substituição ao cigarro industrializado. Dessa maneira, a cultivo desse tipo de fumo 

desapareceu em quase todos os estados brasileiros, restringindo-se apenas a Alagoas e Bahia. 

Elegendo o trabalho de Nardi (2004) como um dos aportes principais para estudar a 

crise do fumo em Alagoas, foi possível verificar que um dos fatores impulsionadores da crise 
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da fumicultura nordestina foi o aumento do preço, em dólar, do fumo na Bahia entre 1974 e 

1978, ou seja, em valor constante, tanto ao nível do produtor (corda e folha) quanto na 

exportação, sendo que este sobe de menos de 1 dólar o quilo, para 2 dólares25. Com a 

elevação do preço do fumo baiano, aumenta-se a procura pelo fumo alagoano, que era mais 

barato. Em consequência, ocorreu a transferência da produção baiana para Alagoas, 

incentivada pelos compradores de corda, responsáveis pela expansão do cultivo na região 

fumageira (de 20 mil para 30 mil toneladas entre 1976 e 1977) e pela instalação de várias 

empresas de fumo em Arapiraca.  

Na verdade, após o surto no consumo de cigarros durante a Segunda Guerra Mundial, 

a demanda por fumos do tipo escuro produzido no Nordeste cresceu vertiginosamente. Apesar 

da qualidade inferior, os empresários baianos vieram socorrer-se na produção alagoana, que, 

por sua vez, aumentou suas áreas de plantio para os arredores de Arapiraca (Nardi, 2010). 

No entanto, o incentivo ao aumento da produção de corda em Alagoas, provocou a 

grande oferta do produto, uma vez que a produção baiana e alagoana somava 50 mil toneladas 

em 1982. De acordo com Nardi (2004) a oferta era duas vezes superior à demanda, tendo o 

mercado que regular a produção. Dar-se uma crise de superprodução. Foi diante dessa 

problemática de qualidade, preço, demanda e oferta, que os produtores baianos foram 

obrigados a abrir mão da produção de fumo em corda, acabando com uma histórica tradição 

de 400 anos de cultivo, passando a cultivar apenas o fumo em folha, marcando o início da 

crise da fumicultura nesse estado. 

Dessa forma, é importante lembrar que até meados de 1950, a faixa litorânea da Bahia 

era a principal produtora nacional, obtendo uma grande notoriedade devido à qualidade de 

seus produtos, como o charuto baiano (BUAINAIN; SOUZA FILHO, 2009). 

Conforme Nardi (2004), nesse período a produção de fumo em Alagoas também foi 

impulsionada devido à crise ocorrida na cultura do algodão provocada pela praga do bicudo 

em meados de 1980, já que os produtores passaram a plantar o fumo em vez do algodão. 

Deste modo, tem-se uma crise de superprodução de fumo, uma vez que o consumo do fumo 

em corda vinha diminuindo internamente, principalmente na cidade, em adesão ao consumo 

de cigarros mais baratos que eram contrabandeados do Paraguai (dominando cerca de 30% do 

mercado em 2000). Assim, a partir de 1970 há um nítido declínio no consumo de fumo em 

                                                           
25Nardi (2004) destaca que as causas dessa mudança podem estar envolvidas à queda da produção de 

fumo de corda em outros estados brasileiros ou de fumo em folha escuro em outros países, o que pode 

ter aumentado a procura do fumo baiano e ter tido um efeito no preço. 
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corda, ao mesmo tempo em que se observa o aumento do consumo do cigarro, conforme 

demonstrado no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11: Dinâmica de consumo de fumo em corda e de cigarro (1940 a 2000) 

 
FONTE: Nardi, 2004. 

 

Vale acrescentar que em nossa pesquisa de campo, foram muitos os relatos de que a 

produção de fumo em corda alagoana foi afetada também pelo falecimento da população mais 

idosa residente principalmente na zona rural da região, já que o fumo desfiado era muito 

usado por estes que tinham o hábito de fumar cachimbo26. 

Para exemplificar essa realidade, tomamos como análise o índice da expectativa de 

vida dos municípios fumageiros estudados, em que fica confirmado os baixos indicadores. 

Segundo dados do IPEADATA (2013), no ano de 2000, Arapiraca registrava uma esperança 

de vida de 64,01 anos, enquanto Girau do Ponciano correspondia a apenas 59, 90 anos.  

Na realidade, a partir de 1970, o incentivo à diminuição do consumo de tabaco passa a 

ocorrer em todo o país, visto da influência global de campanhas antitabagismo as quais 

associavam o consumo e o manuseio da planta à proliferação de várias doenças como o 

câncer. Essas ações ajudaram na constituição brasileira da Lei Federal n. 9.294/96 que 

apresenta emendas restringentes à publicidade, comércio e consumo do fumo. Tais medidas 

ganharam efervescência em todo o mundo a partir de 1999 diante das muitas reuniões e fóruns 

                                                           
26Também chamado de pito, o cachimbo é um instrumento utilizado para fumar, geralmente, tabaco. É 

composto de um recipiente (o chamado fornilho) onde se queima o fumo e de um tubo (a chamada 

piteira) por onde se aspira a fumaça produzida pelo fumo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabaco
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internacionais promovidos pela ONU (Organização das Nações Unidas) e pela OMS 

(Organização Mundial da Saúde), resultando na assinatura da Convenção-Quadro27 em 2003.   

Essas intervenções internacionais contribuíram com a redução do consumo do fumo 

em corda alagoano, uma vez que as medidas restritivas ao hábito de fumar prejudicaram 

principalmente o consumo do fumo artesanal (fumo de corda desfiado) por este apresentar um 

cheiro mais encorpado no mercado, se comparado aos cigarros industrializados. Entretanto, a 

diminuição do consumo de derivados do fumo em folha (cigarros, charutos, cigarrilhas) 

também já era incentivada em todo o mundo, já que o ato de fumar, antigamente considerado 

como estilo de vida, e reforçado pela propaganda, passou também a ser considerado, junto 

com o álcool, o introdutor do indivíduo jovem ao consumo de drogas ilícitas, tais como 

maconha, cocaína e crack (ANGERAMI-CAMON, 2003). 

Outro fator que influenciou essa crise de superprodução teve relação com a crise que 

atingiu o mercado de fumo em folha para exportação. E aí se ressalta a relação de 

dependência de mercado entre os dois tipos produzidos (fumo em corda e fumo em folha). Em 

entrevista ao Secretário de Agricultura do Município de Arapiraca, Sr. Rui Palmeira 

Medeiros28, foi repassado que a problemática envolveu o fato do “fumo arapiraca” entrar em 

misturas de fumo para produção de cigarros de marcas internacionais, como o “Galois”, de 

origem francesa. A questão é que diante das restrições internacionais e da adesão mundial ao 

consumo de fumos mais suaves ou levemente aromatizados, o fumo em folha alagoano foi 

retirado dessas misturas com tabaco estrangeiro por se apresentar como um fumo de cheiro 

mais encorpado, mais forte. Além disso, como todo fumo que era exportado passava pela 

rigorosa análise técnica do mercado europeu, e como as folhas alagoanas apresentavam níveis 

de nitrosamina29 significativamente elevados, elas deixaram de ser aceitas no mercado, 

contribuindo com o aumento da oferta interna do produto, e consequentemente, com a crise.  

Assim sendo, as exportações caíram significativamente, conforme se observa no 

Gráfico 12, em que se ressaltam a declínio na exportação do fumo nordestino a partir da 

                                                           
27 A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco é um tratado internacional que prever a adoção 

global de um conjunto de medidas para deter a expansão de mundial do consumo de tabaco e suas 

graves consequências. Proposto de OMC em 1999, o tratado foi finalizado em maio 2003, após 

audiências públicas e seis reuniões de negociação envolvendo os 192 países membros.  
28 O senhor Rui Palmeira, que, aliás, é ex-gerente regional EMATER-AL da, nos cedeu entrevista no 

dia 16 de julho de 2013, na sede da Secretaria Municipal de Agricultura de Arapiraca, localizada na 

cidade de Arapiraca.  
29 Nitrosaminas são compostos orgânicos. No caso do tabaco, as existentes em sua composição 

resultam a partir da reação com a nicotina e alguns alcaloides presentes. Duas dessa nitrosaminas, 

NNN e NNK, são potentes agentes produtores de câncer. 
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metade da década de 1970, passando de um índice de 37 mil toneladas em 1975, para apenas 

6.066 toneladas em 2000.   

 

Gráfico 12: Exportações de fumo na Bahia e em Alagoas (1975 a 2003) 

 
  FONTE: Nardi, 2004.  

 

 Dessa maneira, ainda de acordo com o entrevistado, com a redução da aceitação do 

fumo em folha alagoano no comércio exterior, grande parte da produção que era 

anteriormente vendida para o mercado internacional, passou a ser utilizado para produção de 

fumo em corda, o que contribuiu com o aumento da oferta desse produto no mercado 

nacional, e, por conseguinte, com a baixa do preço. 

Gusmão (1985) teceu sua contribuição à compreensão da crise da fumicultura 

alagoana afirmando existir questões relacionadas à produção, qualidade, preços, e assistência 

técnica. Além disso, estavam no centro dos problemas às grandes dificuldades financeiras 

enfrentadas pela maioria dos produtores por não ter apoio do governo federal e acesso a 

crédito. 

Vale destacar ainda como fator correlato à crise da fumicultura alagoana, as ações 

desempenhadas, principalmente a partir de 1990, pelo Ministério do Trabalho através da OIT 

(Organização Internacional do Trabalho) em combate ao trabalho infantil. Sendo a cultura do 

fumo uma lavoura que envolvia muita mão de obra, era comum que principalmente a parte 

final da produção, ou seja, a parte de beneficiamento da folha (“destala” e confecção dos 

“molhos” para produzir a corda) fosse realizada pelas mulheres (principalmente as donas de 
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casas) e pelas crianças. Assim, de acordo com o secretário de Agricultura de Arapiraca, houve 

um combate muito forte a essa mão de obra barata representada pelo trabalho infantil, o que 

também foi um fator preponderante para que houvesse uma redução do cultivo.  

Dessa forma, conforme informações dos produtores locais, também foram causas 

dessa crise a falta de investimentos no setor para aquisição de equipamentos e novas 

tecnologias, já que o desenvolvimento técnico-científico exigia inovações não acompanhadas 

pela produção alagoana; a ausência de uma política de incentivos por parte dos governantes; a 

deficiência em melhoria das sementes e mudas para garantir uma melhor qualidade do 

produto no mercado e consequentemente, melhorarem o preço. No mais, ainda destaca-se que 

“as causas do declínio estão relacionadas ao preço internacional do fumo negro, aos altos 

custos de produção, à substituição de mercados fornecedores” (ENCICLOPÉDIA..., 2013, 

p.257). 

Como consequência, a produção começou a reduzir drasticamente a partir da década 

de 1990 (ver Gráfico 08 apresentado no capítulo anterior). No ano de 1990, a produção na 

região fumageira alagoana foi de 29.945 toneladas, passando a registrar 21.551 em 1995, e 

14.900 no ano de 2000. Segundo Nardi (2004) a crise começou efetivamente em 1998, e 

podemos dizer que se estende até os dias atuais. 

Contudo, podemos constatar que a crise da fumicultura alagoana se constitui 

regionalmente, mas, por se tratar de um produto de instância comercial de abrangência 

nacional e global, foram muitos os agentes externos envolvidos nesse processo de derrocada 

da base produtiva, através das diferentes maneiras de relações e usos instituídos nesse 

território.  

Logo, o fato da fumicultura ter se caracterizado como uma lavoura que agrega grande 

número de mão de obra, um dos maiores rebatimentos da crise no território alagoano foi o 

aumento do desemprego, condicionado pela diminuição da área plantada, da produção, e do 

fechamento de empresas fumageiras, evidenciando novos usos nesse território, não se 

estabelecendo apenas como uma crise econômica, mas também essencialmente de instância 

social. 

 

4.2 A CRISE DA FUMICULTURA E O TERRITÓRIO 

 

 As consequências da crise da fumicultura alagoana já podiam ser percebidas antes 

mesmo do fim da década de 1990 quando esta atinge seu clímax, já que, conforme a 
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diminuição do consumo do fumo, a dinâmica interna da região fumageira alagoana se 

transformava. 

 A partir da redução da área agrícola plantada com a lavoura, evidencia-se a diminuição 

da produção e o declínio da oferta de emprego nas várias etapas produtivas do setor, tanto no 

meio rural (processo de plantio) como no urbano (beneficiamento e comercialização). As 

transformações vão se dá a partir da falência, ou da saída, de grande parte das empresas 

fumageiras dessa região, uma vez que esse território deixou de ser lucrativo (SANTOS, 

2006).  

 De acordo com Santos (2006), quando grandes empresas se instalam em determinada 

porção do espaço, trazem consigo novas formas de relacionamento, alterando a estrutura do 

emprego, as relações econômicas, culturais, sociais, a afeta o orçamento público, tanto na 

rubrica da receita como no capítulo da despesa, ou seja, “quando um pequeno número de 

grandes empresas se instala acarreta para a sociedade como um todo um pesado processo de 

desequilíbrio” (SANTOS, 2006, p. 68). No entanto, quando esse território deixa de ser 

vantajoso, esses agentes globais se deslocam a procura de outros lugares mais lucrativos, na 

busca por “um território que a cada momento fosse mais rentável” (CORRÊA 1994, p.255).  

Como consequência, o desequilíbrio gerado a partir de sua instalação, agora se faz presente 

diante de sua retirada, alterando mais uma vez as formas de relacionamento, a estrutura do 

emprego, as relações econômicas, sociais, culturais e a afeta do orçamento público, 

evidenciando a nova reestruturação do território. 

Dessa forma, conforme ressaltado por Oliveira (2004), com o processo de declínio da 

cultura fumageira alagoana, no final da década de 1980 algumas empresas exportadoras de 

fumo como a Cacique S.A., a Transcontinental, a Amerino Portugal, a Overbeck, e a Iphaco 

fecharam suas portas, enquanto outras como a Fumex, a Ermor, a Danco, a Capa e a Carvalho 

& Falcão continuaram trabalhando de forma precária. O autor ainda destaca que como 

estratégia de mercado, algumas dessas empresas foram incorporadas a outras, ou mudaram de 

razão social. 

Segundo relatos de antigos funcionários do ramo, a maioria das fusões entre essas 

empresas ocorreu no início da década de 1990. Em 1993, por exemplo, a empresa Ermor e a 

empresa Tabarama se fundiram, formando a Ermor Tabarama. De acordo com informação 

obtidas em entrevista in loco, durante a fusão, os nomes das empresas formam mantidos para 

que não se perdesse a marca, que era o que se tinha divulgado internacionalmente.  
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As fusões entre as empresas ocorriam como forma de se manter no mercado, como 

estratégia de resistência à crise, além disso, muitas empresas, além da fusão, tiveram que 

mudar seu foco de produção. 

Em entrevista a gerentes da empresa Ermor Tabarama30, por exemplo, foi revelado que 

até o ano de 1990, a empresa se dedicava, sobretudo, à produção de fumo para preenchimento 

(folhas “baixeiras”), a qual se caracterizava por ser um produto de grande volume e pouco 

incremento de valor. No entanto, com a crise desse tipo de fumo, a empresa migrou sua 

produção para a capa de charuto, que segundo os entrevistados, é um produto que mesmo 

sendo trabalhado em pequena área e pouco volume requer muita mão de obra e muito valor 

agregado.  

No caso da empresa Capa, que por sua vez merece destacar ser uma empresa familiar 

local, as estratégias de resistência à crise levaram a diversificação de culturas, passando a 

produzir além do fumo, cana-de-açúcar, mandioca, feijão, milho, dentre outros.   

As empresas que se dedicavam ao beneficiamento de fumo em corda também 

“sentiram” as dificuldades da crise, como foi o caso das Indústrias Reunidas Coringa (Grupo 

Coringa), que inicialmente tinham atividades voltadas à fabricação de pequenos pacotes de 

fumo para cigarro de palha ou seda, passando a atuar também com a torrefação de café e, 

posteriormente, a partir de 1995, se dedicando a industrialização de produtos derivados do 

milho. 

Foram poucas as fumageiras que conseguiram manter-se em funcionamento, restando-

se basicamente a Danco, a Capa e a Ermor Tabarama, que se dedicam ao fumo em folha para 

exportação; e a Incofusbom, a Incasil e o Grupo Coringa, responsáveis pela produção dos 

fumos Super Bom, Extra Forte, Avião, e Coringa, atuam com o beneficiamento do fumo em 

corda31; além de outras, denominadas pela população de “pequenas empresas de fundo de 

quintal”, as quais apresentam uma produção marginal. Destas acima citadas, apenas a Ermor 

Tabarama se localiza na cidade de Lagoa da Canoa, as outras se situam em Arapiraca. 

 Assim, a saída das fumageiras da região confirma que as perspectivas de mercado se 

tornavam cada vez mais desfavoráveis, refletidas na instabilidade da produção apresentada na 

Tabela 12. 

                                                           
30 Everaldo Luiz Nievinski, Gerente de Produção, e Sérgio Carmo, Gerente Administrativo, nos cedeu 

entrevista no dia 14 de outubro de 2013 na sede da empresa, localizada na cidade de Lagoa da Canoa.  
31 Vale ressaltar o caso da empresa Maratá, sediada no estado de Sergipe. Esta é responsável por 

grande parte do fumo desfiado vendido no mercado. No entanto, tal empresa é uma das maiores 

compradoras do fumo alagoano, em que o produto passa pelo processo de empacotamento e 

comercialização a partir da sede, recebendo a marca da empresa.  
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Tabela 12: Produção de Fumo na Região Fumameiga de Alagoas (1980-2000) 

 

MUNICÍPIO 

QUANTIDADE PRODUZIDA (T) 

1980 1985 1990 1995 2000 

Arapiraca 13.883 11.650 14.400 8.000 4.800 

Campo Grande 3 2 80 94 72 

Coité do Nóia 1.376 1.800 2.400 1.800 840 

Craíbas - 2.000 1.946 2.400 2.100 

Feira Grande 2.125 2.600 1.800 960 816 

Girau do Ponciano 3.570 6.500 5.962 5.000 4.300 

Lagoa da Canoa 1.640 2.100 2.160 1.920 960 

Limoeiro de Anadia 2.322 1.500 120 180 200 

São Sebastião 348 662 717 877 644 

Taquarana 843 550 360 320 168 

TOTAL 26.116 29.364 29.945 21.551 14.900 

FONTE: IBGE/IPEADATA, 2013. Elaborado pela autora, 2013.  

 

 Segundo os dados apresentados, partindo de uma produção de 26.116 toneladas em 

1980, a região fumageira teve um aumento de 12,4% em 1985, quando produziu 29.364 

toneladas. Em 1990 a produção se manteve estável com 29.945 toneladas, mas começa a cair 

de forma significativa, contabilizando 21.551 toneladas em 1995, caindo ainda mais em 2000, 

quando registra 14.900. Dessa maneira, a região fumageira alagoana registrou uma perda de 

50,2% entre 1990 e 2000. 

 O município de Arapiraca, por sua vez, partiu de uma produção de 13.883 toneladas 

em 1980, e decaiu para 11.650, cinco anos depois, registrando uma perda de 16%. No entanto 

em 1990 volta a subir com 14.400 toneladas, ou seja, cresce 23,6% em relação ao ano de 

1985. Porém, em 1995, decresce novamente, produzindo apenas 8.000 toneladas, e cai mais 

ainda em 2000 com apenas 4.800 toneladas produzidas. Logo, entre 1990 e 2000, o município 

alcançou uma perda de 66,6% da produção. 

 Diante dessas oscilações, é possível perceber a constante queda na produção alagoana 

principalmente a partir da década de 1990. Tal queda produtiva acaba refletindo 

nacionalmente na posição em que se situava a região fumageira alagoana dentre as demais 

regiões produtoras do país. Dessa maneira, no ano de 1990, por exemplo, dentre as 

microrregiões geográficas brasileiras de maior concentração de fumo, em 1º lugar se 

destacava a região de Santa Cruz do Sul-RS, e em 2º a região de Arapiraca-AL, apresentando 

uma produção de88.580e 29.945toneladas respectivamente. Todavia, o declínio da produção 

alagoana acabou interferindo em sua posição no ranking das microrregiões produtoras, 

conforme se vê na Tabela 13.  
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Tabela 13: Ranking das Maiores Microrregiões Fumageiras Brasileiras (1995 e 2000) 

Posição Microrregião Produção 

(T) 

Microrregião Produção 

(T) 

1995 2000 

1º Santa Cruz do Sul – RS 91.294 Santa Cruz do Sul – RS 116.408 

2º Canoinhas – SC 25.533 Camaquã – RS 36.341 

3º Rio do Sul – SC 23.389 Canoinhas – SC 33.985 

4º Arapiraca – AL 21.551 Rio do Sul – SC 30.129 

5º Cachoeira do Sul – RS 20.098 Cachoeira do Sul – RS 24.795 

6º Camaquã – RS 19.514 Araranguá – SC 22.841 

7º Tubarão – SC 16.014 Pelotas – RS 19.024 

8º Lajeado-Estrela – RS 14.401 Lajeado-Estrela – RS 18.880 

9º Araranguá – SC 14.369 Chapecó – SC 18.782 

10º Prudentópolis – PR 12.871 Tubarão – SC 17.791 

11º Pelotas – RS 12.723 São Miguel do Oeste - SC 17.245 

12º São Miguel do Oeste – SC 11.723 Ituporanga – SC 16.142 

13º Restinga Seca – RS 10.449 Arapiraca – AL 14.900 

14º Criciúma – SC 10.417 Prudentópolis – PR 14.887 

15º Guaporé – RS 10.375 Criciúma – SC 13.575 

FONTE: IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 
 

De acordo com o exposto, no ano de 1995 a região fumageira alagoana 

(correspondendo à região de Arapiraca na Tabela) já enfrentando duramente a crise do setor, 

se encontra na posição de 4º colocado, com 21.551 toneladas. Por sua vez a região de Santa 

Cruz do Sul se mantém na primeira colocação e até aumenta sua produção em 2,9%. No ano 

de 2000, em meio da efetivação da crise do fumo em Alagoas, a posição da região fumageira 

alagoana cai drasticamente para o 13º lugar, com apenas 14.900 toneladas, contra 116.408 

toneladas do primeiro colocado. Vale destacar que todas as regiões fumageiras que estão em 

melhor posição no ranking de 2000, pertencem à região Sul do país, a qual se caracteriza 

como a área de ocupação dos fumos em folha “claros”. Portanto, podemos constatar que a 

crise que atingia drasticamente a região Nordeste, não acontecia no Sul brasileiro, justamente 

pelo fato das empresas terem se especializado na produção dos chamados “fumos claros”, os 

quais foram mais aceitos no mercado fumicultor. 

Porém, na atualidade, segundo a Enciclopédia dos Municípios de Alagoas (2013), a 

empresa norte-americana Universal Leaf Tabaco, segunda maior no mundo em volume de 

fumo comercializado, vem desenvolvendo uma experiência com produtores do Agreste 

alagoano com vistas a produção dos fumos claros, tendo sido testados as espécies Virgínia e a 

Burley. Além da Universal Leaf, a Souza Cruz também desenvolve experimentos na região 

que enfrenta efetiva situação de instabilidade produtiva desde o ano 2000. 

Com a produção em declínio, é fato que a extensão de área plantada com a lavoura 

também começou a diminuir. Em 1982, por exemplo, foram plantados 48.194 hectares de 
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terras com fumo, passando para apenas 21.587 hectares em 1996. Assim houve uma perda de 

55,2% de área plantada com fumicultura no território fumageiro alagoano. 

De acordo com recente Relatório de Pesquisa realizado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada- IPEA (2013), principalmente a partir de 1999, tanto a quantidade 

produzida como a área plantada com fumo vem decrescendo no estado alagoano, consoante 

informação do Gráfico 13.  

 

Gráfico 13: Variação anual em porcentagem (%) de área plantada, quantidade produzida e valor da 

produção na Região Fumageira de Alagoas (1994 a 2009) 

FONTE: IPEA,2013. 
 

Os dados expostos no gráfico 13 demonstram ainda que o valor da produção ganhou 

destaque de elevação e queda no transcorrer do recorte temporal, ao contrário da produção e 

da área plantada que apenas apresentou resultados negativos. As oscilações de área plantada 

entre os municípios fumicultores alagoanos podem ser vista na Tabela 14. 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Pesquisa_Econ%C3%B4mica_Aplicada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Pesquisa_Econ%C3%B4mica_Aplicada
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Tabela 14: Área plantada com Fumo em folha na Região Fumageira de Alagoas (1980-2000) 

 

MUNICÍPIO 

ÁREA PLANTADA (HA) 

1980 1985 1990 1995 2000 

Arapiraca 16.333 11.650 12.000 10.000 6.000 

Campo Grande 3 2 100 109 80 

Coité do Nóia 1.619 1.800 2.000 900 700 

Craíbas -- 2.000 2.000 2.000 2.100 

Feira Grande 2.500 2.600 1.500 800 680 

Girau do Ponciano 4.200 6.500 4.500 5.000 4.300 

Lagoa da Canoa 1.929 2.100 1.800 1.600 1.200 

Limoeiro de Anadia 2.732 1.500 100 180 200 

São Sebastião 580 740 800 863 715 

Taquarana 992 540 450 400 330 

Total 30.888 29.202 25.250 21.852 16.305 

FONTE: IBGE/IPEADATA, 2012. Elaborado pela autora, 2012. 

 

Partindo de uma extensão de área de 30.888 hectares em 1980, a região fumageira tem 

um pequeno declínio de 5,4% em 1985. Em 1990 a área plantada com fumo começa a cair 

significativamente, contabilizando 25.250 hectares, caindo ainda mais em 1995, quando 

registra 21.852, e em 2000, com 16.305 hectares. Dessa maneira, a região fumageira alagoana 

registrou uma perda de 35,4% de área cultivada com fumo entre 1990 e 2000.Vale destacar 

que o declínio assentou bastante, pois em 1999, em meio à efetiva crise, a área plantada com 

fumo foi de 27.124 hectares, passando para 9.198 hectares em 2001, ou seja, uma queda de 

66% de área plantada. 

 O município de Arapiraca, por sua vez, tinha uma área de 16.333 hectares plantados 

com fumo em 1980, e decaiu para 11.650, cinco anos depois, registrando uma perda de 28%. 

No entanto em 1990 volta a subir com 12.000 hectares plantados, voltando a decrescer a partir 

de 1995, para 10.000 hectares de área, e cai mais ainda em 2000 com apenas 6.000 hectares 

plantados. Assim, entre 1990 e 2000, o município alcançou uma perda de 50% da área. 

 Por conseguinte, é possível constatar que a diminuição da produção e da área plantada 

pela lavoura do fumo no Agreste alagoano, vai interferir diretamente na geração de emprego e 

renda dessa população, principalmente quando se analisa a população trabalhadora na 

agropecuária e na indústria, já que com o fechamento da maioria das empresas de fumo, 

muitas pessoas que trabalhavam neste setor ficaram sem emprego. 

 Quanto à dinâmica de pessoal ocupado na agropecuária nos municípios formadores da 

região fumageira alagoana, verificamos que a crise da fumicultura contribuiu para uma 

considerável oscilação dessa força de trabalho. No município de Arapiraca, por exemplo, 

existiam em 1980, 3.128 pessoas trabalhando diretamente na agricultura e na pecuária, caindo 

para 2.885 pessoas, cinco anos depois. Em 1995, esse número diclina para 2.018 
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trabalhadores (IBGE, 2013), evidenciando uma diminuição de 35,4% entre 1980 e 1995. 

Situação parecida ocorreu no município de Lagoa da Canoa que em 1980 registravam 1.132 

pessoas ocupadas na agropecuária, caindo para 601 em 1985, e para 442 pessoas em 1995, ou 

seja, uma declividade de 60,9% entre 1980 e 1995. Porém, nem todos os municípios 

fumicultores apresentaram essa tendência de total diminuição de pessoal ocupado na 

agricultura e na pecuária. O município de Limoeiro de Anadia, por sua vez, que possuía uma 

população de 9.891 pessoas trabalhando na agropecuária em 1980, declinou para apenas 1.311 

pessoas em 1985, contabilizando a drástica queda de 86,7%. Porém, no ano de 1995, já 

consegue subir para 5.552 pessoas ocupadas no setor. Assim, é preciso compreender que cada 

município detém suas especificidades. No caso do município limoeirense, assim como outros 

da região, que sempre apresentou tendência de predominância populacional no campo, a crise 

do fumo atingiu uma grande parcela de sua população total, a qual vem buscando alternativas 

em atividades como a produção de mandioca, cana-de-açúcar e na criação bovina.  

 Entretanto, como já citado anteriormente, os momentos de instabilidade na fumicultura 

alagoana também atingiram a população que trabalhava no setor industrial, conforme se 

percebe ao verificar que em todos os municípios fumageiros estudados houve uma 

significativa queda do número de pessoas ocupadas na indústria entre 1980 e 1995, como se 

vê na Tabela 15: 

 

Tabela 15: Pessoal Ocupado na Indústria na Região Fumageira de Alagoas (1980 a 1995) 

 

MUNICÍPIO 

PESSOAL OCUPADO NA INDÚSTRIA 

1980 1985 1995 

Arapiraca 3.538 3.618 2.668 

Campo Grande 3 13 0 

Coité do Nóia 4 1 0 

Craíbas - 15 2 

Feira Grande 7 20 1 

Girau do Ponciano 20 7 1 

Lagoa da Canoa 525 251 266 

Limoeiro de Anadia 19 7 5 

São Sebastião 25 29 6 

Taquarana 7 42 7 

FONTE: IBGE/IPEADATA, 2013. Elaborado pela autora, 2013.  

 

De acordo com o exposto, além de percebemos que o município de Arapiraca se 

destaca consideravelmente dentre os demais quanto ao número de pessoas ocupadas na 

indústria, também se observa o declínio do emprego neste setor da economia, uma vez que 

entre 1985 e 1995, a queda foi de 25,2%.  O município de Lagoa da Canoa, por sua vez, 
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detinha 525 pessoas ocupadas no setor em 1980, caindo para 266 em 1995, ou seja, registra 

um declínio de 49%. Na maioria desses municípios se verifica um aumento de pessoal 

trabalhando entre 1980 e 1985, e posteriormente, o declínio, como é o caso de Feira Grande, 

que aumentou 65% nesse período, e caiu em 1995, registrando apenas 1 pessoa trabalhando. 

Outros municípios como Campo Grande e Coité do Nóia não apresentaram nenhuma pessoa 

ocupada na indústria em 1995, refletindo as oscilações na economia local. 

 Dessa maneira, é possível assegurar que tais oscilações de mercado se refletem no PIB 

(Produto Interno Bruto) desses municípios, já que o valor adicionado bruto da agropecuária 

no município de Arapiraca no ano de 1999, a exemplo, foi de 56.725 mil reais, passando para 

48.545 mil reais em 2000, queda de 14%. Em relação ao valor adicionado bruto da indústria 

também se verificou queda, de 71.402 mil reais em 1999, para 68.872 mil reais no ano de 

2000.  

 Assim, a crise na fumicultura alagoana interrompia uma longa fase de hegemonia 

econômica na região Agreste do estado, uma vez que suas consequências aceleravam 

mudanças significativas na estrutura da região fumageira alagoana em termos de economia, 

urbanização e dinâmica demográfica, sentidas principalmente pelas famílias de agricultores 

que tinham na lavoura sua base de sobrevivência. 

Nesse sentido, a face mais cruel dessa crise se manifestou no endividamento, na falta 

de moradia e na migração, mas também veio acabar com um “simbolismo”, uma “identidade 

local”, uma técnica passada de geração em geração, fazendo Arapiraca perder a sua grande 

referência enquanto “terra do fumo”. É o que ficou explicitado na fala das pessoas com as 

quais dialogamos, os moradores mais antigos do lugar, durante a pesquisa de campo. Segundo 

eles, foram muitas as dificuldades enfrentadas por algumas famílias de plantadores de fumo 

por ter que abandonar a “arte” desenvolvida há tantos anos, significando orgulho dizer que era 

“plantador do fumo arapiraca”. 

 As repercussões da crise se faziam sentir no campo e na cidade, pois a falta de 

trabalho no rural fez um crescente número de pessoas migrar para os centros urbanos, 

principalmente para Arapiraca, somando assim, as tantas que já havia se aventurado durante o 

período áureo do fumo em busca de trabalho nas fumageiras e no comércio em ascensão.  

 De acordo com os dados apresentados na Tabela 09 (apresentada no capítulo anterior), 

em que se obtém a evolução da população urbana e rural dos municípios fumageiros 

estudados, constatamos que a população urbana do município de Arapiraca em 1980 era de 

87.211 habitantes, passando a registrar 152.345 pessoas em 2000, um aumento de 74,6%. Ou 

seja, apenas o município arapiraquense já se consolidava por sua efetiva urbanização, 
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enquanto todos os demais municípios da região fumageira alagoana apresentava uma 

população rural superior a urbana no ano de 2000, como é o caso de Feira Grande, com 

79,9%, e Limoeiro de Anadia com 90,5% dos habitantes residindo no campo, elencando a 

importância que tem a agricultura na estrutura social e econômica dessas localidades. 

  Deste modo, a área urbana de Arapiraca se apresentava atrativa pelo crescimento do 

terciário, nos dois segmentos, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço (ver 

Tabelas 10 e 11). Em 1985 o município arapiraquense possuía 747 estabelecimentos 

comerciais, aumentando para 1.619 estabelecimentos em 1995, registrando assim, um 

acréscimo de 53,8%. Quanto à força de trabalho nesses estabelecimentos, constatamos que em 

1985, existiam 3.127 pessoas trabalhando, passando a registrar 4.767 trabalhadores no ano de 

1995 (IBGE, 2009), ou seja, 34,4% a mais, como se observa na Tabela 16: 

 

Tabela 16: Pessoal Ocupado no Comércio na Região Fumageira de Alagoas (1980 a 1995) 

 

MUNICÍPIOS 

PESSOAL OCUPADO NO 

COMÉRCIO 

PESSOAL OCUPADO NOS 

SERVIÇOS 

1985 1995 1985 1995 

Arapiraca 3.127 4.767 1.389 1.868 

Campo Grande 51 22 15 34 

Coité do Nóia 6 18 - 2 

Craíbas 74 22 18 4 

Feira Grande 93 35 17 1 

Girau do Ponciano 59 104 39 33 

Lagoa da Canoa 104 21 51 1 

Limoeiro de Anadia 11 62 4 35 

São Sebastião 90 140 61 6 

Taquarana 77 33 38 1 

   FONTE: IBGE/IPEADATA, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

 

De acordo com os dados apresentados na tabela 16, o município arapiraquense 

também se destacava pelo grande número de pessoas ocupadas nos estabelecimentos de 

prestação de serviços, pois em 1985 existiam 1.389 trabalhadores distribuídos em seus 395 

estabelecimentos (ver Tabela 11). Em 1995, o número de funcionários aumenta para 1.868, ou 

seja, crescendo 25%, mesmo diante da redução no número de estabelecimentos para 222 

unidades. Tal redução se deve ao momento de instabilidade econômica provocada pela 

declividade do consumo e venda do fumo, trazendo rebatimentos para outros setores da 

economia. Na maioria dos demais municípios fumageiros o número de empregos gerados pelo 

comércio e serviços também caiu consideravelmente nesse período. Em Lagoa da Canoa, por 

exemplo, existiam 104 pessoas ocupadas no comércio em 1985, caindo para apenas 21 

empregados em 1995, da mesma forma ocorreu com o emprego nos serviços, caindo de 50, 
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para apenas 1 pessoa. O município de São Sebastião por sua vez, teve um aumento de pessoas 

trabalhando no comércio, de 90, para 140 trabalhadores, aumento de 35%, no entanto, houve 

perda 90% no setor de serviços entre 1985 e 1995.  

Logo, diante da concentração desses estabelecimentos na cidade de Arapiraca 

podemos associar que, mesmo com a saída das fumageiras desse território, o mesmo passou a 

ser usado agora, por outras empresas ligadas ao comércio e a prestação de serviços, tais como 

concessionárias de veículos, distribuidoras de alimentos, redes de farmácias, de 

supermercados e de confecções, agências bancárias, hotéis, empresas de telefonia, emissoras 

de rádio, dentre várias outras. 

No entanto, o crescimento da vida na cidade refletia os desafios e os problemas 

gerados pela grande demanda do que se pode chamar de necessidades básicas do homem, 

como saúde, educação, infraestrutura, moradia, principalmente nas suas áreas periféricas, cuja 

essa população migrante se agrupou. Além disso, o mercado de trabalho se apresentava 

insuficiente para absorver toda a oferta de mão de obra, dando margem à proliferação do setor 

informal, que ganhou maior notoriedade através das barracas de camelôs armadas no centro 

da cidade, o que se pode chamar de circuito inferior da economia (SANTOS, 1979), ou seja, 

um conjunto de atividades de pequena dimensão e, na maioria das vezes, destinado a uma 

população de menor poder aquisitivo. 

 Já na zona rural, em que se concentrava (e se concentra) a maior parte da população 

dos outros municípios (ver Tabela 09), constatamos que conforme a produção fumageira foi 

perdendo força no mercado, a população começou a diversificar seus cultivos, aumentando a 

área plantada com mandioca, milho, feijão, e outros. Na pecuária, destaque para criação de 

aves e de gado de corte.  

Deste modo, lavouras como mandioca que sempre foram plantadas nesses municípios, 

tiveram um aumento significativo na produção principalmente a partir do ano de 1985, 

quando começou a declinar a cultura do fumo. Dessa forma, entre 1985 e 1995 a produção de 

mandioca na região fumageira alagoana teve um acréscimo de 81,6%, como se percebe no 

Gráfico 14. 
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Gráfico 14: Produção de Mandioca em toneladas na Região Fumageira de Alagoas (1985 a 1995) 

 
FONTE: IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

 

 De acordo com o exposto, a produção de mandioca subiu de 49.358 toneladas em 

1985, para 268.494 toneladas em 1995, sendo responsável pela maior parte da renda anual de 

muitas famílias, já que o preço do fumo vinha caindo e seu cultivo já trazia prejuízo ao 

produtor.  

Quanto ao destino dessa produção, principalmente a produzida em Arapiraca, a maior 

parte era vendida para fábricas em Pernambuco, as quais se responsabilizavam por todo o 

beneficiamento do produto; uma segunda parte se detinha a alimentação bovina da região; e 

outra parcela era processada e transformada em farinha para alimentação da população da 

região. À respeito, aliás, Oliveira (2004) destacou que praticamente todo comércio de Maceió 

passou a ser abastecido com a farinha de mandioca de Arapiraca que se constituía um polo de 

produção com a participação dos outros municípios produtores. 

A diminuição do cultivo do fumo, também incentivou o aumento da produção de 

feijão que, por sua vez, sempre significou uma prioridade para o agricultor, sendo fonte de 

subsistência da sua família. A produção de feijão saltou de 2.815 toneladas em 1985, para 

13.010 toneladas em 1995 (IBGE, 2013). Assim, a situação favorável proporcionava que o 

excedente fosse comercializado nas feiras livres da região, com destaque para o feijão de 

corda, produto de grande aceitação nas redes de restaurante do estado.   
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Outra lavoura que teve uma grande contribuição na renda de muitas famílias da região 

fumageira alagoana em meio à crise do fumo, foi o milho, cuja taxa de crescimento na 

produção entre 1985 e 1995 foi de 48,6%, como se observa no Gráfico 15. 

 

Gráfico 15: Produção de Milho em toneladas na Região Fumageira de Alagoas (1985 a 1995) 

 
FONTE: IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

 

 De acordo com as informações obtidas, em 1985 os municípios fumicultores estudados 

produziram 4.180 toneladas de milho, subindo para 8.138 toneladas em 1995. A produção era 

revertida para o consumo familiar, para alimentação animal, e no caso principalmente do 

município de Arapiraca, a maior parte da produção era destinada a empresa Coringa, já que a 

partir de 1990, essa empresa passou a estimular a produção de milho para sua indústria, 

oferecendo crédito e assistência técnica aos produtores.  

 Dessa forma, a partir da atuação do Grupo Goringa quanto ao incentivo à produção de 

milho na região, novos usos se estabeleceram nesse território uma vez que até então, essa 

cultura era plantada sem muitos cuidados técnicos, e agora passa a ter que atender os critérios 

de qualidade exigidos pela empresa. Assim, os produtores associados, recebiam assistência 

técnica de agrônomos contratados pela própria empresa, além disso, segundo Oliveira (2004), 

antes mesmo de começar o plantio, os produtores já sabiam quanto podiam produzir e quanto 

iam receber como preço mínimo pelo produto, e as condições de financiamento e pagamento 

de sua produção.  
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 No entanto, mesmo considerando a importante contribuição dessa empresa para a 

economia local, diante da crise fumageira, concordamos com Oliveira (2004) quando afirma 

que o milho consumido pelo Grupo Coringa é produzido por médios e grandes produtores 

que, anteriormente foram plantadores de fumo e que com o declínio dessa cultura passaram a 

cultivar o milho em seus estabelecimentos. Os pequenos produtores em sua maioria não 

conseguem se adequar ao plantio de milho voltado para comercialização.  

 Assim, o crescimento da produção de milho esteve aliado a fatores de ordem estrutural 

e tecnológica, no armazenamento, comercialização, seleção de sementes, e melhoramento e 

aproveitamento dos solos, sendo possível perceber que os lucros e renda gerados por essa 

produção não chegaram para todos nesse território, segregando muitos pequenos produtores 

que não tinham acesso a tais avanços técnicos. 

 Além dos cultivos da mandioca, feijão e milho, outros também começaram a crescer 

nessa região, foi o caso do algodão, da cana-de-açúcar, e dos hortifrutigranjeiros, significando 

fontes de sobrevivência para muitos agricultores. Dentre as frutas mais produzidas destacam-

se o abacaxi, a manga, a acerola, a mamão, a graviola, a goiaba e o coco, sendo vendidos nas 

feiras livres, mercadinhos, supermercados, e no Ceasa (Centro de Abastecimento) de Maceió. 

Merece destacar que tais cultivos foram condicionados pelo aumento do uso de irrigação no 

campo, já que em 1985 tinha-se 44,32 hectares de terras com irrigação no território regional 

estudado, passando para 2.791, 23 hectares em 1995 (IBGE, 2013). 

 A criação de animais também se tornou uma alternativa à crise do fumo, sendo 

possível perceber o aumento na criação entre os anos de 1990 e 1995, conforme exposto na 

Tabela 17:  

 

Tabela 17: Produção na Pecuária (cabeças produzidas) da Região fumageira de Alagoas (1990 e 

1995) 

 

PRINCIPAIS TIPOS DE REBANHO 
ANO 

1990 1995 

Bovino 107.687 118.214 

Suíno 8.529 11.757 

Caprino 8.524 10.578 

Ovino 14.556 17.902 

Galos, frangas, frangos e pintos 177.649 539.892 

Galinhas 277.313 460.584 

FONTE: IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

 

 Os dados da tabela acima apresentam um significativo aumento na criação de todos os 

tipos de rebanho mencionados, já que verificamos aumentos de 8,9% na criação bovina; 
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27,4% na criação de suínos; 19,4% na criação caprina; 18,6% na ovinocultura; 67% na 

criação de galos, frango (a)s e pintos; e 39,7% na criação de galinhas. 

 Em termos de bovinocultura, o município de Girau do Ponciano permaneceu na 

liderança regional com 21.765 cabeças em 1995, seguido por Arapiraca com 17.405, Campo 

Grande com 16.585 cabeças, e Craíbas com 13.752 cabeças.  Nesse segmento ainda se destaca 

a pecuária leiteira, a qual Girau do Ponciano permaneceu à frente com 6.367 vacas 

ordenhadas em 1995, em segundo lugar esteve Craíbas com 5.079 vacas, e em seguida o 

município de Arapiraca com 4.520 vacas ordenadas. Parte do leite produzido nessa região 

ainda está vinculada a bacia leiteira de Batalha, formada por municípios do Sertão do estado. 

 De acordo com informações obtidas em nossas entrevistas, a comercialização bovina 

na região acontecia principalmente na feira-livre de Arapiraca, que como já mencionado 

anteriormente ocorria (e acorre) nas segundas-feiras. Neste dia, era costume dos pequenos 

criadores da região formar grupos com seus vizinhos, juntando seus rebanhos de duas ou três 

cabeças cada, e seguirem montados em cavalos, tangendo suas reses em direção a feira do 

gado32. Cenário ainda presente na região.  

 Na suinocultura, destacam-se os municípios de Arapiraca com 3.145 cabeças, Craíbas 

com 1.662, e Taquarana com 1.382 cabeças em 1995, porém todos os municípios da região 

têm na criação de suínos uma boa fonte de renda. Como normalmente muitos criadores 

também plantam alimentos como a mandioca e o milho, parte dessa produção vai para a 

alimentação desses animais. 

 No que concerne ao efetivo de caprinos, em 1995 os maiores produtores foram 

Arapiraca com 2.158 cabeças, Limoeiro de Anadia com 1550, Taquarana com 1651, e Girau 

do Ponciano com 1562 cabeças. O município com a menor produção foi São Sebastião com 

178 cabeças.  

 Quanto ao rebanho de ovinos, em 1995 destacaram-se os municípios de Girau do 

Ponciano com 3.705 cabeças, Campo Grande com 2.749, e Arapiraca com 2.376. É preciso 

salientar que a criação de ovelhas e de cabras, considerada por alguns como “criação de 

pobre”, teve significativa importância para o fortalecimento do pequeno produtor dessa região 

mesmo na estação seca, já que esses rebanhos sempre se caracterizaram por sua resistência as 

adversidades climáticas. Além disso, as facilidades da existência de linhas de créditos no 

Banco do Nordeste para a pecuária incentivavam os pequenos produtores a atuarem nessa 

atividade. 

                                                           
32 Feira do Gado é a forma como popularmente é referenciada a parte da feira livre do município de 

Arapiraca em que se comercializam animais em geral.  



144 

 

 Dessas criações, merece ressalva a avicultura, que ganhou impulso a partir da 

instalação de modernas empresas granjeiras na região, como é o caso da Luna Avícola, 

implantada em 1985 na cidade de Arapiraca. Essas empresas, com um considerado grau de 

tecnologia acabam conquistando uma grande escala de distribuição, como é o caso da própria 

Luna Avícola, que segundo Oliveira (2004), recebe a produção de seus integrados, e também 

fornece aves para as outras granjas e criadores da região e de outros estados vizinhos, 

fornecendo também a ração produzida na própria empresa. Nesse sentido, percebemos que 

essas empresas, assim como as fumageiras, utilizam do sistema integrado, ou de “parceria”, a 

qual se estabelece um contrato com o produtor, evidenciando as “velhas” relações capitalistas 

de produção.  

 É preciso salientar a permanência da força de trabalho familiar nessa região, uma vez 

que de acordo com o Censo Agropecuário de 1995/6 (IBGE) existiam na região fumageira 

alagoana 94.796 pessoas ocupadas na condição de proprietários e membros não remunerados 

da família, ou seja, agricultores familiares; 2.592 empregados permanentes; e 10.392 

empregados temporários, concentrando assim 40% dos agricultores familiares do Agreste 

alagoano, já que em toda mesorregião existiam 158.610 pessoas ocupadas nessa condição. 

 Nesse sentido, de acordo com os dados até então apresentados sobre os rebatimentos 

da crise da fumicultura alagoana, é possível ater que os impactos socioeconômicos atingiram, 

sobretudo, o produtor familiar, uma vez que fazendo referência a própria produção de fumo, 

era antes de tudo, o pequeno agricultor quem sentia as oscilações de preço diante da dinâmica 

de oferta e demanda da produção. 

 Essa realidade vai se refletir nos índices negativos de emprego, de renda, e de 

condições de vida da população.  Ao analisarmos, por exemplo, dados da renda per capita e da 

porcentagem de pessoas pobres nos municípios fumicultores no ano de 2000, constatamos a 

existência da baixíssima renda e do grande número de pobres se comparado à média nacional, 

conforme se observa na Tabela 18. 
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Tabela 18: Renda Per Capita e Proporção de Pessoas Pobres* na Região Fumageira de Alagoas em 

2000 

País/Estado/Municípios Renda Per Capita 

(R$) 

Proporção de Pessoas Pobres 

(%) 

Brasil 297,23 32,75 

Alagoas 139,91 62,24 

Arapiraca 129,21 54,06 

Campo Grande 58,51 81,62 

Coité do Nóia 62,86 78,98 

Craíbas 57,91 75,64 

Feira Grande 68,20 77,36 

Girau do Ponciano 58,85 81,92 

Lagoa da Canoa 61,68 78,08 

Limoeiro de Anadia 63,32 82,42 

São Sebastião 71,01 80,02 

Taquarana 63,43 76,51 

   FONTE: Atlas..., 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

* Percentual de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$75,50, equivalentes a 1/2 do 

salário mínimo. 

 

 De acordo com a tabela 18, percebemos à priori que a renda média do estado alagoano 

está reduzida a mais da metade da renda nacional, já que enquanto a renda per capita 

brasileira é de R$ 297,23 reais, a de Alagoas é de apenas R$ 139,91 reais. Dentre os 

municípios, o que apresentava uma melhor renda per capita era Arapiraca (R$ 129,21), 

enquanto os demais correspondiam à metade da média arapiraquense. O município de Craíbas 

era o que detinha o menor índice, R$ 57,91 reais. Vale enfatizar que a renda per capita da 

capital, Maceió, era de R$ 283,00, muito superior à média do estado e dos municípios 

estudados. 

 Em relação à proporção de pessoas pobres na região fumageira, a situação é ainda 

mais preocupante, uma vez que constatamos o altíssimo índice de pobreza se comparado a 

média do país, dado que 9 dos 10 municípios pesquisados apresentavam mais de 75% de sua 

população vivendo com uma renda domiciliar per capita inferior a R$75,50. Em decorrência, 

verificamos que esse contingente populacional não usufruiu do processo de crescimento 

econômico que a fumicultura representou, nos instigando a questionar para onde foram os 

recursos provenientes do apogeu da exportação de fumo nessa região? O porquê de índices 

sociais tão negativos e desiguais? 

 Na obra “Acabou-se o fumo: formação socioeconômica e espacial em Arapiraca-AL”, 

Nardi (2010, p. 96) destaca que  

 

[...] a riqueza do fumo ficou sempre transferida do campo para a cidade, 

mantendo a zona rural em situação socioeconômica de estagnação, ao passo 

que crescia a zona urbana. A indústria fumageira atraiu o dinheiro de fora 
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pela venda de seu produto, aumentou o volume e a circulação interna, 

fortaleceu e ampliou as atividades econômicas e melhorou o padrão de vida 

da população.  

 

De tal modo, levando em consideração a concentração das empresas, e, por 

conseguinte, das técnicas da produção no centro arapiraquense, e dessa forma, o “comando” 

da cidade de Arapiraca sobre a produção de fumo no campo, “já que a cidade, sobretudo nas 

áreas mais fortemente tocadas pela modernidade, é o lugar da regulação do trabalho agrícola” 

(SANTOS, 2008d, p. 284), é possível constatar a fragmentação desse território regional. O 

que efetiva a desigual distribuição técnica, econômica e social no território regional fumageiro 

alagoano. 

No entanto, os rebatimentos da crise podiam ser percebidos em toda parte da região 

fumageira alagoana - campo, cidade, comércio, serviços, mercado de trabalho – e até mesmo 

em questões de ordem cultural relacionados a costumes locais, que conferem “identidade” a 

região. Nesse sentido, destaca-se o próprio hábito da destalação de fumo que significou nos 

primórdios da produção uma espécie de “simbolismo do lugar”, principalmente pelo fato das 

mulheres terem o costume de entoarem cantigas regionais durante o trabalho (GUEDES, 

1978)33, foi perdendo espaço. Nos dias atuais, a destalação ainda acontece nas zonas rurais da 

região, mas não com a mesma intensidade de outrora, conforme relato da própria população: 

“antes era muito diferente, as vizinhas se juntavam, era menino, era mulher, parecia uma 

festa..., a cantoria acontecia e ajudava no nosso trabalho, quando se via, já se tinha destalhado 

um molho grande de fumo”34.  

Diante dessa realidade e de acordo com a pesquisa empírica, verificamos que a 

fumicultura alagoana ainda está passando por mais um estágio da crise elucidada na década de 

1980. Aliás, o último estágio já dura 10 anos, pois de acordo com o presidente do Sindicato 

dos Produtores Rurais de Arapiraca, em entrevista cedida em julho de 2013, “o último ano de 

bons preços para o fumo foi 2003. Nós estamos em 2013, com toda essa inflação do período, 

nós não conseguimos atingir o preço que foi praticado em 2003, então já são 10 anos de crise” 

(Sr José Adailton Lopes, em entrevista a autora, julho de 2013)35. 

No ano de 2012, a fumicultura na região fumageira alagoana ocupou uma extensão de 

13.535 ha (IBGE, 2012), representando cerca de 43% da área cultivada no apogeu da cultura 

(em 1980, por exemplo, a área plantada foi de 30.888ha), conforme distribuição na Tabela 19. 

                                                           
33 Recomenda-se a leitura da obra de Zezito Guedes, 1978, “Destaladeiras de fumo de Arapiraca”. 
34  Relato de agricultora em pesquisa de campo. 
35 O Sr José Adailton Lopes, nos cedeu entrevista no dia 22 de julho de 2013, na sede do Sindicato dos 

Produtores Rurais, localizada na cidade de Arapiraca. 
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Tabela 19: Área plantada, quantidade produzida e valor da produção de fumo na Região Fumageirade 

Alagoas em 2012 

 

MUNICÍPIOS 

ÁREA 

PLANTADA 

(HECTARES) 

QUANTIDADE 

PRODUZIDA 

(TONELADAS) 

VALOR DA 

PRODUÇÃO (MIL 

REAIS) 

Arapiraca 3.800 4.560 11.400 

Campo Grande 30 39 69 

Coité do Nóia 150 180 216 

Craíbas 2.500 2.500 2.500 

Feira Grande 3.200 3.200 1.600 

Girau do Ponciano 1.300 1.300 2.275 

Lagoa da Canoa 2.200 2.200 3.300 

Limoeiro de Anadia 105 138 173 

São Sebastião 230 300 563 

Taquarana 20 20 36 

Total 13.535 14.437 22.132 

Fonte: IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

 

De acordo com os dados apresentados, percebemos que tanto a área como a 

quantidade produzida diminuíram bastante dos tempos de outrora (comparar com as Tabelas 

05 e 14). Se fizermos uma comparação, por exemplo, com o ano de 1980 quanto à área 

plantada, vemos que o município de Arapiraca obteve uma redução de 76%; Coité do Nóia 

caiu 90,7%; Limoeiro de Anadia reduziu em 96% e Taquarana apresenta uma redução de 

98%. Em relação à quantidade produzida, cuja renda total foi de 22.132 mil reais, 

constatamos uma perda de 44,7% em toda a região fumageira se comparado ao ano de 1980. 

Dentre os municípios, Arapiraca obteve redução de 67%, enquanto Girau do Ponciano e 

Limoeiro de Anadia diminuíram 63,6% e 94% respectivamente em sua produção de fumo. 

 Atualmente o estado de Alagoas corresponde a apenas 1,84% da produção nacional de 

fumo em folha, conforme se observa no Gráfico16. 

 



148 

 

Gráfico 16: Quantidade produzida nos principais estados produtores de fumo em folha no Brasil em 

2012 

 
FONTE: IPEA, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

 

O gráfico 16 demostra que os estados da região Sul, Rio Grande do Sul (396.861t), 

Santa Catarina (237.213t) e Paraná (156.834t) são responsáveis por 97,6% da produção de 

fumo do país.  Apenas Alagoas e Bahia apresentam uma produção relevante no Nordeste, 

14.718t e 3.000t respectivamente. As demais unidades da federação somam 1.523 toneladas 

produzidas. Ao todo, o Brasil detém uma produção de 810.149 toneladas de fumo (IBGE, 

2012). As informações acima expostas ainda nos permitem confirmar o fato de que a crise só 

atingiu os estados nordestinos. Tal afirmação é reforçada pelas informações do Gráfico 17. 
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Gráfico 17: Quantidade produzida nos cinco principais estados produtores de fumo em folha no 

Brasil (1990 a 2009) 

 
FONTE: IPEA, 2013. 

 

 A série histórica apresentada no gráfico 17 deixa explícito o destaque dos estados 

sulinos em relação aos nordestinos, pois diferente de Alagoas e Bahia que a partir da década 

de 1990 tiveram um nítido declínio da produção, os estados da região Sul a aumentaram 

significativamente. Portanto, comprova-se que a crise na fumicultura não atingiu de forma 

expressiva a região Sul. A explicação com certeza está atrelada à forte organização 

cooperativista e sindical desta região, aliado ainda ao poder hegemônico das grandes 

empresas tabaqueiras aí instaladas; a moderna tecnologia aplicada na produção; e ao tipo de 

produto cultivado, adequado à demanda do mercado internacional. 

 Dessa forma, os evidentes rebatimentos da crise do fumo em Alagoas demonstram que 

a partir de 1990 vem se desencadeando um processo de diversificação das atividades e, por 

conseguinte, dos meios de vida na região. De acordo com informações locais, a necessidade 

de diversificar e/ou substituir a fumicultura se apresentou como uma imposição do mercado, e 

não como escolha dos trabalhadores.  

É preciso destacar que, de forma geral, o grande desafio do processo de diversificação 

em áreas cultivadas com tabaco, proposto a partir da Convenção-Quadro, vem sendo 

exatamente identificar novas alternativas adequadas ao modo de vida dos agricultores 

familiares conforme cada região. 

 Nessa perspectiva, é importante ressaltar a permanência da estratificação agrícola da 

pequena propriedade e do trabalho familiar no território estudado, uma vez que 96,5% do total 



150 

 

de estabelecimentos agropecuários existentes na região fumageira alagoana são considerados 

familiares, em virtude de existir 32.152 estabelecimentos neste seguimento, e apenas 1.140 

estabelecimentos não familiares (IBGE, 2012). 

Tais informações nortearam a pesquisa de campo, já que elegemos como principais 

variáveis de análise dados referentes ao tamanho das propriedades, a condição do produtor, e 

a mão de obra utilizada, com o objetivo de entender os atuais usos desse território. 

In loco, a prevalência da pequena propriedade e do trabalho familiar foi evidenciada 

visto que dos 70 estabelecimentos agropecuários visitados, 51% dos agricultores entrevistados 

afirmaram possuir propriedades com até 3 tarefas de extensão36, consoante se observar no 

Gráfico 18.  

 

Gráfico 18: Tamanho da Propriedade 

 
FONTE: Pesquisa de campo, 2013. 

 

 Antes de tudo é preciso enfatizar o fato de utilizarmos como medição do tamanho das 

propriedades, a variável tarefa em vez de hectares. Decidimos assim, por esta ser a unidade 

mais usual entre os agricultores. 

 De acordo com os dados apresentados no gráfico, mais da metade dos entrevistados, 

51% (36 pessoas) revelaram ter propriedades de no máximo 3 tarefas; 35% (25 agricultores) 

contaram que suas terras possuem entre 4 a 6 tarefas; apenas 1 agricultor revelou que sua 

                                                           
36 Deve ser ressaltado que 1 hectare equivale a 10.000 m²; 1 tarefa de terra é o equivalente a 3.025 m². 

Dessa forma 1 hectare equivale a aproximadamente a 3,3058 tarefas de terra. 
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propriedade possui de 16 a 30 tarefas; 2,8% (2 pessoas) disseram ter propriedade de 31 a 50 

tarefas; e apenas 1 pessoa disse que sua propriedade tem acima de 51 tarefas de terra.  

 No intuito de entender as características de uso da terra, em relação à condição do 

produtor, classificamos os segmentos: proprietário, arrendatário, meeiro e outros, conforme 

exposto no Gráfico 19.   

 

Gráfico 19: Condição do Produtor 

 
FONTE: Pesquisa de campo, 2013. 

 

Dos entrevistados, 62% (44 agricultores) disseram serem donos de sua propriedade; 

20% (14 pessoas) revelaram serem arrendatários da propriedade em que estavam trabalhando; 

10% (7 pessoas) declararam a condição de meeiros; e 7% (5 agricultores) afirmaram outras 

condições (doação e parceria, principalmente). 

 Buscando apreender à atual situação da produção fumageira nesse território, foi 

perguntado aos agricultores há quantos anos que os mesmos trabalham com a atividade. 54% 

(38 pessoas) nos revelaram já trabalhar a mais de 25 anos na fumicultura; 32% (23 

agricultores) divulgaram está na faixa de 10 a 24 anos que já cultivam a lavoura; e 14% (12 

pessoas) cultivam fumo a menos de 9 anos.  

 Indagados quanto ao destino da produção, a grande maioria dos produtores, 53% (37 

agricultores), responderam realizar a comercialização na forma tradicional, diretamente na 

feira do fumo de Arapiraca, como se vê na Figura 24; 46% (32 pessoas) relataram vender o 

fumo a intermediários; e apenas 1% disse vender o fumo para as empresas.   

 



152 

 

Figura 24: Feira da fumageira em Arapiraca 

 
FONTE: Ana Paula Teodoro dos Santos, pesquisa de campo, 2013. 

 

Foi possível perceber que a feira de Arapiraca ainda funciona como centro de 

convergência da produção, assim como os chamados intermediários ainda se fazem muito 

presentes e assumem um importante papel no cenário comercial do fumo nessa região. Esses, 

que na grande maioria são médios produtores de fumo, normalmente agem da seguinte forma: 

compram a produção dos pequenos produtores; armazenam o produto na espera de melhor 

preço; e quando o mercado está favorável, levam a produção armazenada para a feira da 

fumageira em Arapiraca onde acontece a negociação e a venda, conforme se observa na 

Figura 25: 
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Figura 25: Negociação da mercadoria na feira da fumageira em Arapiraca 

 
FONTE: Ana Paula Teodoro dos Santos, pesquisa de campo, 2013. 

 

 De acordo com informações do Sindicato dos Produtores Rurais de Arapiraca, o fumo 

em corda vendido na feira de Arapiraca é classificado em três tipos: Extra, Maratá e Fraco. O 

tipo Extra é avaliado como o de melhor qualidade; o Maratá é considerado de qualidade 

intermediária e recebe popularmente essa denominação por se destinar essencialmente à 

empresa sergipana Maratá; já o tipo Fraco, é o de mais baixa qualidade.  

Dessa maneira, segundo dados do referido Sindicato, o preço médio do quilo de fumo 

em corda em abril de 2013 fechou em R$ 14.80 reais o tipo Extra; R$ 13.38 reais o tipo 

Maratá; e R$ 12.00 reais o fumo tipo Fraco. No mês de julho, o preço praticado pelo quilo de 

fumo variava em torno dos R$ 12.00 reais, um valor considerado insatisfatório, diante das 

despesas tidas com a produção, principalmente com insumos e mão de obra. 

Nesse sentido, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Arapiraca 

exemplifica a difícil situação de cultivo da lavoura do fumo na região afirmando que: 

 

Para se ter uma ideia da situação, em 2003, 1 kg de fumo chegava a pagar 

quase duas diárias do homem do campo. Hoje, uma diária no campo custa 

em torno de R$ 40.00 reais. Para se pagar uma diária, já que o preço médio 

do fumo está em R$ 12.00 reais, é preciso 3.300 Kg (Sr.José Adailton Lopes, 

em entrevista a autora, julho de 2013). 

 

 Sendo assim, o alto custo da mão de obra utilizada no campo, é um dos fatores que 

vem contribuindo com a diminuição da área plantada com fumo no território (ver Figuras 26 e 
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27), da mesma forma que influencia os produtores a se dedicarem basicamente ao trabalho 

familiar nas propriedades. 

 

Figuras 26 e 27: Pequena propriedade fumageira no município de Limoeiro de Anadia 

 
FONTE: Ana Paula Teodoro dos Santos, pesquisa de campo, 2013. 

 

 Entrevistando agricultores sobre as características da mão de obra utilizada em suas 

propriedades, constatamos que o trabalho realizado pelos membros da família é predominante, 

conforme dados apresentados no Gráfico 20: 

 

Gráfico 20: Mão de Obra Utilizada 

 
FONTE: Pesquisa de campo, 2013. 

 



155 

 

 De acordo com os entrevistados, 59 agricultores disseram ter a permanência da mão de 

obra familiar em suas propriedades; 50 produtores disseram utilizar do trabalho assalariado 

temporário nos períodos “de pico” da produção (plantio, colheita e destala, principalmente); 5 

agricultores disseram também ter mão de obra permanente na propriedade; e em 3 

propriedades afirmaram ter outras formas de pessoal ocupado, sobretudo, a ajuda dada por 

vizinhos, sem a compensação com salário.  

 Nessas pequenas propriedades familiares verificamos as muitas gerações envolvidas 

na produção, assim como a presença de tradicionais instrumentos e técnicas de trabalho, 

conforme se expõe nas Figuras 28 e 29. 

 

Figuras 28 e 29: Várias gerações envolvidas na produção; tradicionais instrumentos técnicos 

Município de Limoeiro de Anadia 
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FONTE: Ana Paula Teodoro dos Santos, Pesquisa de campo, 2013. 

 

Em relação à procedência da mão de obra assalariada, os agricultores revelaram prover 

de pessoas da própria vizinhança e também de outros povoados vizinhos.  Àqueles que 

utilizam do trabalho assalariado normalmente possuem propriedades maiores e não residem 

no estabelecimento agrícola. 

Essas informações serviram de base para perguntarmos se a propriedade passou ou 

está passando por processo de diversificação de culturas por conta da crise do fumo. 72% (51 

pessoas) dos entrevistados responderam que Sim; enquanto 28% (19 pessoas) responderam 

que Não, não houve, nem está havendo diversificação. Na realidade, grande parte destes 

informou que quando o cultivo do fumo começou a apresentar problemas econômicos, eles 

preferiram investir em outras atividades (comércio e mercado informal), e quando resolveu 

voltar a cultivar a lavoura, diminuíram a área plantada (no máximo 2 tarefas de terra). 

Na pesquisa de campo ficou revelado que o cultivo de alimentos para subsistência 

sempre ocorreu em muitas dessas propriedades. No entanto, diante da crise do fumo, a área 

plantada com outras culturas para comercialização aumentou.  Assim, confirmamos que o 

processo de diversificação de culturas está efetivamente ocorrendo, merecendo destaque os 

cultivos de feijão e mandioca, como se observa no Gráfico 21. 
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Gráfico 21: Diversificação de Culturas na Região Fumageira de Alagoas em 2013 

 
FONTE: Pesquisa de campo, 2013. 

 

Diante do exposto, verificamos que além do fumo, 44 produtores disseram também 

plantar feijão, principalmente o feijão de corda; 30 agricultores estão aderindo ao cultivo de 

hortaliças via irrigação, o que vem trazendo rendimento e fazendo o produtor pensar em 

abandonar de vez a produção de fumo; 39 pessoas disseram estar aumentando sua área de 

cultivo com mandioca; 35 produtores também plantam milho (Figura 30); 27 estão aderindo a 

criação de animais, principalmente para corte; e 30 deles disseram cultivar outras culturas 

além das listadas no questionário, dentre elas, o abacaxi, a cana-de-açúcar e a batata-doce.  
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Figura 30: Plantação de milho e feijão no município de Arapiraca

 
FONTE: Ana Paula Teodoro dos Santos, pesquisa de campo, 2013. 

 

Quando se perguntou aos produtores os principais motivos que os levaram a diminuir 

a plantação de fumo, os condicionando a abandonar o cultivo, as respostas variam em torno da 

queda do preço do produto no mercado, assim como da constante variação de preço a cada 

semana; das despesas, já que por ser uma lavoura que carece de manutenção constante, os 

gastos com insumos, adubação37 e mão de obra acabam sendo muito altos, não sendo 

recompensado com o valor total da safra; e ainda existiram produtores que reclamaram da 

ausência de linhas de crédito que ajudem diretamente os produtores de fumo a investir na 

lavoura.  

Quando indagamos por quais motivos os agricultores ainda plantam fumo, a maioria 

nos respondeu ser esta uma lavoura que dependendo no ano, dá bons rendimentos. Outros 

disseram que plantam porque ainda tem esperança que o preço chegue a ter o valor que teve 

no passado próspero. 

                                                           
37 Fazendo ressalva ao custo da produção com insumos e adubação, os agricultores relataram usar 

adubos como Torta, Ureia, Concentrado, Potássio, além de insumos contra pragas como o Pulgão, que 

há muitos anos vem trazendo prejuízos para os agricultores da região. É preciso destacar que desde 

2012 o estado de Alagoas recebeu o “título” de livre do mofo azul, praga que atinge a lavoura 

fumageira. A consolidação dessa área como zona livre do mofo azul, é requisito imposto para que o 

estado alagoano possa exportar fumo para a China, que até então somente importa a lavoura da região 

Sul do país.  
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Contudo, observando a paisagem é possível verificar que a crise da base produtiva 

fumageira não provocou a total decadência do fumo nesse território, uma vez que a produção 

ainda existe, relações mercantilistas ainda se fazem presente, visto da atuação de basicamente 

seis empresas do ramo, como já comentado anteriormente. Dessa forma, procurando 

compreender os atuais usos do território por tais agentes, verificaremos as dinâmicas 

estabelecidas por empresas como a Ermor Tabarama, a Capa e a Incofusbom (ver Figuras 31 e 

32). 

 

Figuras 31 e 32: Sede da empresa Ermor Tabarama; Galpões de beneficiamento da empresa Capa 

 

FFONTE: Ana Paula Teodoro dos Santos, pesquisa de campo, 2013. 
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Em pesquisa de campo, quando perguntado sobre a atual situação da produção de 

fumo, apuramos que a quantidade produzida anualmente por cada empresa vai além do que 

mostram os índices dos órgãos de pesquisa (IBGE, IPEA). Em relação à safra 2012, a Ermor 

Tabarama revelou ter produzido em torno de 500 toneladas de folha de fumo; a Capa afirmou 

produzir 22 toneladas de fumo tipo “baixeiro”, 200 toneladas do tipo “bucha”, e 32 toneladas 

de “capa de charuto”; e a Incofusbom produziu 58 toneladas de fumo em corda. No entanto, 

nos foi revelado que diante da crise, essas empresas perderam muito sua lucratividade, já que 

chegava a produzir/comprar em média,2 milhões de quilos de fumo. Segundo o Sr Luiz 

Sérgio Costa Reis, Diretor de Produção da Capa, por exemplo, tal empresa vinha de um 

patamar de comprar 1 milhão, 2 milhões de quilos de fumo, e hoje compra em torno de apenas 

400 mil, 500 mil quilos (em entrevista a autora, outubro de 2013)38. 

Como já prevíamos, grande parte dessa matéria-prima não é produzida pelas empresas 

em si, mas sim, como no passado, por famílias de agricultores dos municípios da região 

fumageira, com as quais as empresas têm acordos de compra da produção, mediante 

fornecimento de insumos e assistência técnica. A quantidade de famílias “parceiras” das 

empresas varia a cada ano, a empresa Capa, por exemplo, possui em torno de 40 propriedades 

cadastradas.  

Em relação ao destino dessa produção, a Ermor Tabarama e a Capa se dedica ao 

restrito e rigoroso mercado externo, enquanto a Incofusbom abastece o mercado local e outros 

estados brasileiros. A Ermor Tabarama exporta para Argélia, Marrocos, Espanha, França, 

Polônia, Bélgica, Itália, Estados Unidos, República Dominicana e Nicarágua; dentre os países 

importadores do fumo produzido pela empresa Capa estão Estados Unidos, Alemanha, 

França, Espanha, Argélia, Bélgica, Marrocos e China; já a Incofusbom abastece o mercado 

alagoano e vende sua produção para os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Ceará, Maranhão, Tocantins, Distrito Federal e São Paulo. 

Dentre os produtos produzidos por estas empresas, a única que possui marca própria é 

a Incofusbom, produzindo os fumos desfiados Super Bom e Sempre Forte. As demais 

empresas exportam basicamente o fumo em folha, a capa de charuto (Ver Figuras 33 e 34) e 

em menor quantidade, fumo para preenchimento de charuto, cigarrinhas e cigarros. 

 

 

 

                                                           
38 O Sr Luiz Sérgio Costa Reis, nos cedeu entrevista no dia 10 de outubro na sede da empresa, 

localizada no centro da cidade de Arapiraca.  



161 

 

 
Figuras 33 e 34: Empresa Capa - Processo de separação de capa de charuto; folha de capa de charuto 

 
FONTE: Ana Paula Teodoro dos Santos, pesquisa de campo, 2013. 

 

 Como acontecia no passado, tais empresas acabam exercendo significativo papel para 

a população local, principalmente por conta da contratação temporária de mão de obra. 

Assim, procurando entender as características da força de trabalho desses estabelecimentos, 

tivemos informação de que a Ermor Tabarama possui em média 100 pessoas fixas, acrescidos 

cerca de 600 trabalhadores temporários durante todo o período de safra; a Capa contrata em 

torno de 320 pessoas nas diversas etapas da produção e beneficiamento39; já a Incofusbom 

possui 58 funcionários. Os salários pagos variam consoante o cargo exercido, mas a grande 

maioria recebe um salário mínimo. 

Diante da presença da técnica no processo de beneficiamento (Figura 35), a tendência 

a contratação de trabalho assalariado ultrapassa o período do plantio, uma vez que acontece na 

empresa etapas produtivas como a fermentação, escolha, enfardamento e classificação da 

capa de charuto, por exemplo, todas necessitárias de mão de obra (Figura 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Vale destacar que de acordo com o Diretor de Produção da Capa, antes da crise, a empresa chegava 

a contratar em torno de 800 pessoas ao ano, todas com carteira assinada. 
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Figura 35: Empresa Capa - Presença de tecnologia no processo de beneficiamento da produção 

FONTE: Ana Paula Teodoro dos Santos, pesquisa de campo, 2013. 

 

 

Figura 36: Empresa Capa - Mulheres trabalhando no processo de “escolha” de capa de charuto 

 
FONTE: Ana Paula Teodoro dos Santos, pesquisa de campo, 2013. 

 

O tempo de contratação desses trabalhadores assalariados varia conforme as etapas do 

processo de produção e de beneficiamento, podendo existir contratos de apenas 30 dias, como 

também aqueles que duram praticamente todo o ano. Assim, as atuais relações estabelecidas 
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por tais empresas nesse território nos remetem associar as antigas práticas dos tempos de 

outrora da fumicultura. 

Portanto, averiguamos que a presença dessas fumageiras no território faz com que a 

fumicultura alagoana ainda esteja inserida no mercado mundial da agricultura globalizada. 

Porém, a força de abrangência desse seguimento econômico para a região é muito inferior ao 

que representou no passado. 

Nessa perspectiva, percebemos que as várias estratégias de resistência à crise, 

centradas principalmente em outras atividades da agricultura, na pecuária, no comércio e na 

prestação de serviços, se fazem presente nos atuais usos desse território regional. 

O município de Arapiraca, por exemplo, com mais de 80% de sua população vivendo 

na cidade, “Nos anos 90 [...] terminou a transição de seu antigo modelo de vida rural para o 

citadino, transferindo a importância da agricultura para atividades tipicamente urbanas como 

o setor de serviços, a indústria e o comércio” (ENCICLOPÉDIA..., 2013, p.258 grifo nosso). 

Os demais municípios fumageiros, de predominância populacional rural, vêm encontrando na 

diversificação das atividades agrícolas formas de resistência à crise da fumiculrura, 

configurando a emergência de novas dinâmicas territoriais como veremos no capítulo que 

segue. 
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A CRISE DA CULTURA FUMAGEIRA NO AGRESTE ALAGOANO  

E A EMERGENCIA DE NOVAS DINÂMICAS TERRITORIAIS 

 

A cidade grande é um enorme espaço banal, o 

mais significativo dos lugares. Todos os 

capitais, todos os trabalhos, todas as técnicas 

e formas de organização podem aí se instalar, 

conviver, prosperar (SANTOS, 2008c, p 322). 
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5 A CRISE DA CULTURA FUMAGEIRA NO AGRESTE ALAGOANO E A 

EMERGENCIA DE NOVAS DINÂMICAS TERRITORIAIS 

 

A partir da análise histórica, conceitual e empírica que conduziram os capítulos até 

então apresentados, este último busca compreender a emergência de novas dinâmicas 

territoriais diante da crise do fumo no Território da Região Fumageira de Alagoas. Dessa 

forma, a partir da análise dos primeiros usos do território pela fumicultura e seus estágios de 

crise econômica, procuraremos entender quais as atuais estratégias de resistência encontradas 

por esses municípios, quais as novas relações estabelecidas nesse território. Relações essas 

que evidenciam a emergência de novas dinâmicas territoriais a partir da diversificação 

produtiva, do comércio e dos serviços, reafirmando o papel de Arapiraca enquanto 

centralidade no contexto urbano-regional nordestino, o ponto de convergência das cidades 

circunvizinhas em atendimento às necessidades mais básicas de saúde, educação e comércio. 

 

5.1 ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIA A CRISE 

 

A compreensão da paisagem atual, entendida como “um conjunto de formas que, num 

dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações localizadas 

entre homem e natureza e entre a natureza-natureza” (SANTOS, 2008c, p.103), denota que os 

atuais usos do território fumageiro alagoano remetem à busca por alternativas à crise do fumo, 

emergindo, dessa busca, novas dinâmicas territoriais diante do constante processo de 

reestruturação, da “combinação sequencial entre desmoronamento e reconstrução, de 

desconstrução e tentativa de reconstituição” (SOJA, 1993, p.193).  

Como exemplo de tentativas de reestruturação a partir de crises ou decadência de 

bases produtivas agrícolas em território nacional, podemos elencar os casos de Ubá, Minas 

Gerais; de Ilhéus no estado da Bahia; e da região do Seridó, Rio Grande do Norte. 

Na década de 1960 inicia-se o declínio da fumicultura na região de Ubá-MG, cujo 

cultivo se fazia presente desde meados de 1720. A decadência da cultura do fumo nesse 

território dá-se a partir nos anos de 1980, muito influenciado pela concorrência com o fumo 

em corda alagoano, iniciando um efetivo processo de reestruturação das atividades 

econômicas.  

Segundo a obra “História de Ubá e do polo” publicada em 2004 pelo SEBRAE-MG, 

muitas foram às alternativas pensadas para a região diante da crise do fumo e do consequente 
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grande número de desempregados. A indústria moveleira foi considerada a mais promissora, 

sendo incentivado o aperfeiçoamento da produção artesanal para o industrial. 

Os pioneiros nessa atividade foram a fábrica de móveis de aço Itatiaia e o grupo 

Parma, garantindo a expansão do polo e da dinâmica econômica da região, atualmente 

constituindo o Arranjo Produtivo Local (APL)40 moveleiro de Ubá.   

Já o município de Ilhéus-BA, que tinha na cultura cacaueira sua principal base 

produtiva desde meados de 1746 (ANDRADE, 1986), começa a sofrer rebatimentos a partir 

de 1985 quando o preço do produto cai drasticamente no mercado, inviabilizando a demanda 

intensiva de mão de obra e o uso de tecnologias baseadas em insumos modernos, sobretudo 

após variações climáticas que passaram a ocorrer sobre a região (MARTINS, 2007).  

As estratégias de reestruturação da base produtiva, segundo Martins (2007), vêm 

sendo dentre outras, a tentativa de modernização da produção com a adoção sementes 

geneticamente modificados, a produção de propágulos de clones de cacau, método que busca 

a seleção genética de variedades resistentes a praga “vassoura-de-bruxa” e tem tido sucesso na 

recomposição de cacaueiros infectados, incentivando novas investidas de produtores na 

produção do cacau. Ainda de acordo com o autor, outra alternativa que vem sendo implantada 

tem sido o turismo, cuja exploração tende a valorizar a história do cacau nesse município.  

Ainda podemos citar o caso da região do Seridó no estado do Rio Grande do Norte, 

que, por volta das décadas de 1970 e 1980 é acometida de graves crises econômicas 

envolvendo a cultura do algodão e a atividade de mineração (MORAIS, 2005), encontrando 

alternativas na diversificação econômica com o comércio, serviços, turismo, dentre outras. 

No caso da região fumageira alagoana como já apresentado no capítulo anterior, a 

diversificação de culturas já se faz presente no campo, que aliado à pecuária vem trazendo 

significativas mudanças. No meio urbano, merece ressalva o crescimento econômico do 

comércio e dos serviços, principalmente para o município de Arapiraca, em que “os símbolos 

maiores dessa mudança são [...] o comércio central da cidade, sua conhecida feira semanal, o 

setor de serviços, uma forte construção civil e o núcleo industrial” (ENCICLOPÉDIA..., 

2013, p.258, grifo nosso), setores que vem atraindo força de trabalho de toda a região. 

Em pesquisa empírica aos órgãos administrativos do território estudado, constatamos 

dentre outras deficiências, a ausência de políticas públicas que atendam especificamente o 

processo de diversificações de culturas e/ou outras alternativas à crise, uma vez que o 

                                                           
40 Os APLs em geral caracterizam-se por aglomerados de empreendimentos em determinado território 

e indivíduos que atuam em torno de certa atividade produtiva predominante, compartilhando formas 

de cooperação e governança.  
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Programa de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco, instituído para o Nordeste em 

2007 pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário a partir da Convenção-Quadro, foi criado 

para financiar projetos (de assistência técnica, extensão rural, capacitação, pesquisa, etc.), não 

sendo um instrumento de política de desenvolvimento. 

Dessa forma, segundo informações da Secretaria Municipal de Agricultura de 

Arapiraca, já que grande parcela dos agricultores da região estudada está inserida no 

segmento familiar, uma vez que 96,5% dos estabelecimentos agropecuários são considerados 

familiares (IBGE, 2012), integrando a regional do Agreste da EMATER/AL (Instituto de 

Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas) acabam, pois, sendo 

beneficiados por programas do governo federal como PRONAF-Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar; PAA-Programa de Aquisição de Alimentos; Crédito 

Fundiário; e Alimentação Escolar. Tais programas, aliados a atuação de algumas cooperativas 

e associações de produtores familiares, traz renda para a população e constituem importantes 

alternativas à crise do fumo. 

Dentre essas organizações, podemos destacar a Associação dos Produtores de 

Abacaxi; a Associação dos Produtores de Hortaliças; a Associação das Mulheres Produtoras 

de Broas; e a Associação das Mulheres Produtoras de Hortaliças. Nesse sentido, mesmo 

salientado que a presença do cooperativismo não é forte nessa região, o Secretário de 

Agricultura de Arapiraca, Sr. Rui Palmeira, ainda chama atenção para a atuação da 

COPERAGRO (Cooperativa dos Agricultores do Agreste), que hoje tem um significativo 

trabalho voltado para o cultivo da mandioca, e da COOPERAL (Cooperativa dos Produtores 

Rurais de Arapiraca), que está voltada para o comércio de hortaliças e frutas. O secretário 

entrevistado acrescenta o relevante trabalho que vem sendo realizado recentemente pelo 

presidente da CAPIAL, Francisco de Souza Irmão, no esforço de soerguer essa cooperativa 

que teve um importante papel no período áureo da fumicultura na região. No mais, Rui 

Palmeira conclui que  

 

Todas essas cooperativas, mesmo não estando trabalhando diretamente com 

o fumo, tem uma importância muito grande no contexto da diversificação, 

porque na medida em que elas conseguem incluir esses produtos no 

mercado, inseri-los no mercado, elas fortalecem renda, fortalecem o 

processo de comercialização desses agricultores, que mesmo que não 

estejam mais trabalhando com fumo, tem outra alternativa no modo de vida 

ou na composição da renda, através do fortalecimento e comercialização de 

outras culturas (em entrevista a autora, julho de 2013)41.  

                                                           
41 Entrevista concedida a autora no dia 16 de julho de 2013 na sede da Secretaria Municipal de 

Agricultura de Arapiraca.  
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 Destarte, é no cultivo de lavouras temporárias que esses agricultores estão encontrando 

fontes de sobrevivência. A área total cultivada é de 49.462 hectares (IBGE, 2012), incluindo 

essencialmente, além do fumo, o plantio de abacaxi, algodão, batata-doce, cana-de-açúcar, 

feijão, mandioca e milho. Além dessas, outras culturas como as hortaliças e o inhame, mesmo 

representando menor área cultivada, têm uma grande importância no processo de 

diversificação. De acordo com a Tabela 20, a maior área ocupada com culturas temporárias 

encontra-se no município de Arapiraca com 11.011 hectares. 

 

Tabela 20: Área plantada com as principais lavouras temporárias na Região Fumageira de Alagoas em 

2012 

MUNICÍPIO 

ÁREA CULTIVADA (ha) 
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Arapiraca 450 3.800 5.600 200 90 117 80 674 

Campo Grande 87 30 35 100 - 5 5 - 

Coité do Nóia 500 150 600 100 20 - - - 

Craíbas 43 2.500 700 43 -    - - - 

Feira Grande 300 3.200 650 30 - - 700 - 

Girau do Ponciano 1.500 1.300 2.500 1.000 - - - - 

Lagoa da Canoa 650 2.200 575 300 - - - - 

Limoeiro de Anadia 20 105 85 50 17 - 5 4.500 

São Sebastião 245 230 1.000 230 6 - 10 7.000 

Taquarana 

Total 

1.150 

4.945 

45 

13.560 

2.505 

14.250 

1.000 

3.053 

15 

148 

- 

122 

80 

880 

330 

12.504 

FONTE: IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013.  

 

 De acordo com o exposto, o município que apresenta a menor área explorada com 

culturas temporárias é Campo Grande, com 262 hectares (IBGE, 2012). Merece salientar a 

tradicional tendência a exploração da bovinocultura de corte em determinados municípios 

agrestinos, como é o caso deste, e, portanto, com vastas áreas destinadas ao pasto. 

 Das lavouras acima listadas, o feijão é cultivado em toda a região fumageira alagoana, 

aliás, em todo o Agreste. Girau do Ponciano é o município com maior área cultivada 

correspondendo a 30,3% da área total cultivada na região. Os municípios de Taquarana e 

Lagoa da Canoa ocupam o segundo, e o terceiro lugares com 23,2% e 13,14% da área 

plantada, respectivamente (Gráfico 22).  Ressalta-se que nesses municípios prevalece o 
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cultivo do feijão do grupo Carioca e do feijão-de-corda em consórcio, principalmente, com o 

fumo.  

 

Gráfico 22: Área plantada com feijão na Região Fumageira de Alagoas em 2012 

 
FONTE: IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013.  

 

              O feijão ainda tem grande importância socioeconômica na região, justamente por ser 

a base da segurança alimentar das famílias rurais. 

Outra cultura que está presente em todos os municípios da região estudada é a mandioca. 

Exercendo um importante papel no processo de diversificação de culturas, a mandiocultura 

ocupa a maior área cultivada da região fumageira (14.250 ha), 28,8% do total, cujas maiores 

áreas cultivadas encontram-se em Arapiraca, Girau do Ponciano e Taquarana como se observa 

no Gráfico 23. 
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Gráfico 23: Área plantada com mandioca na Região Fumageira de Alagoas em 2012 

 
FONTE: IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013.  

 

Historicamente o plantio da mandioca no Agreste alagoano, remonta aos meados do 

século XIX, quando a feira do povoado de Arapiraca já se estabelecia como centro de 

comercialização de farinha de mandioca. Nas últimas décadas, diante do agravamento da crise 

na fumicultura, o cultivo da mandioca (Figura 37) tomou um novo impulso com a elevação da 

área plantada e o aumento do padrão tecnológico no cultivo e processamento de raízes para a 

produção de farinha e outros produtos como bolos, broas e pães, estabelecendo o Arranjo 

Produtivo Local –APL42 da mandioca na região, uma vez que atendendo à demanda da 

comunidade rural da região Agreste, o Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural 

Sustentável de Alagoas (EMATER/AL) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) estão trabalhando em conjunto para tornar cada vez mais acessíveis tecnologias 

de produção da mandioca em Alagoas (AGÊNCIA... 2013)43, constituindo crescimento 

econômico para população local. 

                                                           
42 Os Arranjo Produtivo Local – APLs em geral caracterizam-se por aglomerados de empreendimentos 

em determinado território e indivíduos que atuam em torno de certa atividade produtiva predominante, 

compartilhando formas de cooperação e governança.  
43  Vale destacar a construção do Polo Tecnológico Agroalimentar de Arapiraca. Um local dedicado ao 

desenvolvimento de tecnologias e de novos produtos para a Mandiocultura, Horticultura e Fruticultura. 

O Polo dispõe de uma infraestrutura laboratorial para análise de qualidade e certificação desses 

produtos, além da criação de seus derivados. Segundo o diretor técnico do Sebrae Alagoas, Ronaldo 

Moraes, 2013, “O polo surgiu, especialmente, para prestar serviços e levar tecnologia aos produtores, 

para que eles mesmos possam contribuir para o desenvolvimento tanto da mandiocultura, fruticultura e 

horticultura como de todos os APL. Temos que ter em mente que, para Alagoas se desenvolver, é 

preciso prestar serviços desse nível às pequenas empresas e aos produtores rurais”. 
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Figura 37: Transporte de mandioca na zona rural de Limoeiro de Anadia 

 
FONTE: Ana Paula Teodoro dos Santos, pesquisa de campo, 2013. 

 

O cultivo do milho na região também vem passando por significativa elevação do 

nível de tecnologia de produção adotado pelos produtores. No período de 2000 a 2003, os 

altos preços pagos por este cereal estimulou os investimentos em mecanização e insumos 

modernos, fazendo com que muitos produtores obtivessem produtividades superiores a 6.000 

Kg/ha. Hoje, médios e grandes produtores se dedicam a atender a demanda de empresas locais 

como o Grupo Coringa (Figura 38). 

No entanto, para grande parte dos agricultores familiares da região estudada prevalece 

o sistema tradicional de cultivo em consórcio com o feijão e a mandioca principalmente, 

sistema em que a produtividade é determinada pelo baixo uso de insumos e consequentemente 

pela inferior qualidade da safra. Atualmente, o milho é cultivado em todos os municípios da 

região, sendo que as maiores áreas encontradas em Girau do Ponciano e Taquarana com 33% 

cada, da área total cultivada (conforme Tabela 20). 
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Figura 38: Empresa Goringa em Arapiraca 

 
FONTE: Ana Paula Teodoro dos Santos, pesquisa de campo, 2013. 

 

 Vale destacar que a empresa Coringa que iniciou suas atividades com o 

beneficiamento de fumo em Arapiraca ainda na década de 1960, aos poucos começou a 

ampliar sua área de atuação. Com uma ampla planta industrial, equipamentos de alta 

tecnologia garantiram a ampliação de sua capacidade de mercado, com destaque para a 

refinação de milho, cujo principal produto são os flocos de milho, produto de grande 

aceitação no mercado; a torrefação de café que segue excelentes padrões de qualidade; o 

criterioso processamento de sementes de urucum para a fabricação dos tradicionais 

coloríficos; e a moderna fábrica de plásticos, que atende a importantes indústrias da região, e 

a demanda de empacotamento de seus próprios produtos. O grupo além da unidade da cidade 

de Arapiraca, também possui uma unidade fabril em Luís Eduardo Magalhães, estado da 

Bahia.  

Assim como a mandioca e o milho, o cultivo do abacaxi também vem ganhando 

destaque na região fumageira alagoana, tendo uma concentração nos municípios de Arapiraca, 

Limoeiro de Anadia, Coité do Nóia e Taquarana.  O território produtivo fica na divisa entre 

estes municípios, abrangendo a região do Poção.  

Como é possível constatar no Gráfico 24, Arapiraca detém 61% da área cultivada com 

a fruta, seguido de Coité do Nóia com 14%, Limoeiro de Anadia com 11%, Taquarana com 

cerca de 10%, e mais recentemente o município de São Sebastião vêm dedicando ao cultivo, 

representando 4% do total cultivado na região (IBGE, 2012). 
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Gráfico 24: Área plantada com abacaxi na Região Fumageira de Alagoas em 2012 

 
FONTE: IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

 

De acordo com a pesquisa de campo, aliada à dados secundários, percebemos que 

mesmo sendo uma área relativamente pequena, em torno de 148 hectares (IBGE, 2012), o 

cultivo de abacaxi tem se constituído de grande importância para os pequenos agricultores 

dessa região produtora, em virtude da ampla aceitação do produto no mercado, principalmente 

as variedades Jupi e a Pérola que segundo os produtores, caracterizam-se pelo formato cônico 

e pelo sabor mais adocicado. A produção é comercializada no Ceasa de Maceió, nas feiras 

livres, e diretamente para os mercadinhos e redes de supermercados da região. Constatamos 

também que alguns agricultores vendem parte de sua produção para as prefeituras municipais 

via secretarias de agriculturas, atendendo a programas como o PAA. Além disso, merece 

ressaltar que como o plantio do abacaxi é praticamente todo efetivado manualmente, é um 

cultivo de forte ocupação de mão de obra local. 

As formas de comercialização do abacaxi são muito parecidas com a da batata-doce. 

Esta lavoura por sua vez, vem conquistando espaço na região devido à introdução de técnicas 

de irrigação durante a estação seca. O município de Feira Grande é o maior produtor com 

79% de área cultivada na região, seguido por Taquarana e Arapiraca com 9% cada, e 

pequenas participações de Limoeiro de Anadia, Campo Grande e São Sebastião (cerca de 1% 

cada). 

No entanto, merece ressaltar a presença de lavouras cuja escala de comercialização 

ultrapassa o mercado regional, é o caso da cana-de-açúcar. De forma parecida como 
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aconteceu com a produção de fumo, podemos dizer que o cultivo de cana-de-açúcar vem 

ganhando “estímulos” financeiros oferecidos pelas agroindústrias do setor instaladas na região 

da Zona da Mata do estado, o que têm motivado pequenos agricultores a aderir ao cultivo, 

principalmente a partir da crise na fumicultura.  

Como se observa no Gráfico 25, a cana-de-açúcar está mais fortemente presente nos 

municípios de São Sebastião e Limoeiro de Anadia que, juntos, respondem por 92% da área 

cultivada na região, seguido de Arapiraca com 5%, e Taquarana com 3%. 

 

Gráfico 25: Área plantada com cana-de-açúcar na Região Fumageira de Alagoas em 2012 

 
FONTE: IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

 

O avanço do cultivo da cana-de-açúcar nessa região traz consigo a tendência ao uso e 

dominação desse território pelo agronegócio canavieiro, forte no estado, e a futura 

estratificação fundiária pelo latifúndio.  

Entretanto, diante das mudanças no cenário agrícola e econômico da região nas 

últimas décadas visto da redução nas áreas ocupadas com fumo e do crescente aumento de 

áreas ocupadas com outras culturas, merece relevo o crescimento do cultivo de hortaliças 

como atividade alternativa à cultura do fumo, constituindo o APL Horticultura da Região 

Agreste da EMATER-AL. 

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura de 

Arapiraca, a exploração de hortaliças no Agreste alagoano está distribuída em sete 
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municípios, dos quais, seis fazem parte da região fumageira estudada. Ao todo são 62 

comunidades rurais produtoras como apresenta o Gráfico 26. 

 

Gráfico 26: Número de Comunidades Produtoras de Hortaliças por município do APL Horticultura 

na Região Agreste da EMATER-AL 

 
FONTE: Secretaria Municipal de Agricultura de Arapiraca, pesquisa de campo, 2013. Elaborado pela  

autora, 2013. 

  

Dessa forma, o município de Arapiraca apresenta o maior número de comunidade 

produtoras, representando 26% do total. Em seguida aparece o município de Taquarana com 

11 comunidades, e Feira Grande com 9 comunidades.  

Tal cultivo tem se caracterizado por ocupar pequenas áreas de terra se comparado a 

outras lavouras como o milho e o feijão, sendo muito comum encontrar nessa região, várias 

pequenas hortas nos quintais das residências (Figura 39), demonstrando ser uma atividade 

essencialmente familiar.  
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Figura 39: Produção de hortaliças na zona rural de Arapiraca 

 
FONTE: Ana Paula Teodoro dos Santos, pesquisa de campo, 2013. 

 

Essa realidade se confirma ao analisarmos que os estratos de área ocupada com 

hortaliças nesses municípios não chegam a 1 hectare, uma vez que na Tabela 21 observamos 

que a área média por produtor é de aproximadamente 0,56 ha. O município de Arapiraca 

apresenta 0,76 ha/produtor, sendo a maior média entre os demais, enquanto que município de 

São Sebastião com 0,45 ha/produtor, apresenta a menor área média. 

 

Tabela 21: Áreas cultivadas com Hortaliças e Número de Produtores cadastrados por município na 

Região do APL Horticultura do Agreste da EMATER-Al 

Municípios 
Produtores 

cadastrados 

Área da propriedade 

(ha) 

  

Área da horta (ha) 

Total Média  Total Média 

Arapiraca 72 199,00 2,76  55 0,76 

Feira grande 35 110,55 3,16  18,64 0,53 

Junqueiro 21 43,73 2,08  13,73 0,65 

Lagoa da canoa 13 16,82 1,29  3,71 0,29 

Limoeiro de Anadia 25 96,00 3,84  18,18 0,73 

São Sebastião 23 62,42 2,71  10,42 0,45 

Taquarana 21 44,00 2,10  10,3 0,49 

Total 210 572,52 2,56  129,98 0,56 

      FONTE: Secretaria Municipal de Agricultura de Arapiraca, pesquisa de campo, 2013. Elaborado 

pela autora, 2013. 
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 Segundo o exposto, o município de Arapiraca possui também o maior número de 

produtores inseridos no APL Horticultura, 34% dos 210 agricultores cadastrados. O 

município de Campo Grande, por sua vez, é o que detém o menor número, apenas 13 

produtores cadastrados. A produção de hortaliças nessas comunidades acontece quase sem 

assistência técnica, restando, sobretudo, técnicos das secretarias municipais que fazem 

regularmente o acompanhamento dos produtores rurais. 

Merece atenção o fato de alguns agricultores estarem apostando na agricultura 

orgânica, organizando pequenas feiras semanais para a venda de seus produtos. Nesse 

segmento, vem se destacando o trabalho de cooperativas como a TERRAGRESTE 

(Cooperativa dos Produtores Agroecológicos de Alagoas Ltda.).  

Além do cultivo agrícola, muitos agricultores estão encontrando alternativas à crise do 

fumo na criação de animais, uma vez que o território estudado apresenta um significativo 

quadro de explorações pecuárias, composto no ano de 2012 por um rebanho de 165.856 

cabeças de bovinos, 35.395 suínos, 9.138 caprinos e 16.756 ovinos. Além desse rebanho, 

constata-se também um expressivo plantel avícola composto por mais de um milhão de 

frangos, pintos e galos, e 932.768 galinhas (IBGE, 2012), como exposto na Tabela 22. 
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Tabela 22: Distribuição da pecuária por município na Região Fumageira de Alagoas em 2006 e 2012 

MUNICÍPIO 

Bovinos Suínos Caprinos Ovinos Aves (franga(o)s, galo e pinto) Aves (galinhas) 

Cabeças 

 

Cabeças Cabeças Cabeças 

 

Cabeças Cabeças 

2006 

 

2012 

 

2006 

 

2012 

 

2006 

 

2012 

 

2006 

 

2012 

 

2006 

 

2012 

 

2006 

 

2012 

 

Arapiraca 15.944 28.561 13.040 19.656 749 2.650 645 3.100 947.340 781.231 58.000 850.516 

Campo Grande 11.897 19.250 464 502 64 85 485 565 6.654 11.952 1.320 1.711 

Coité do Nóia 5.032 7.650 288 1.590 484 1.455 535 1.986 36.500 125.000 6.625 8.545 

Craíbas 12.705 16.524 998 2.429 298 789 1.378 1.987 8.625 26.500 6.345 7.652 

Feira Grande 7.336 14.236 376 1.726 157 485 141 1.852 19.548 68.000 13.520 16.845 

Girau do Ponciano 18.120 31.256 1.210 3.335 302 1.897 2.467 3.864 14.310 42.587 36.510 14.589 

Lagoa da Canoa 3.888 7.569 272 1.861 193 725 380 956 19.644 86.520 44.545 17.450 

Limoeiro de Anadia 6.583 12.110 420 412 176 193 255 356 5.800 39.860 4.000 2.620 

São Sebastião 13.463 18.500 2.294 2.810 208 265 867 1.265 112.150 605.000 3.790 4.000 

Taquarana 7.508 10.200 1.264 1.074 134 594 332 825 21.058 20.700 12.610 8.840 

Total 102.476 165.856 20.626 35.395 2.765 9.138 7.485 16.756 1.191.629 1.807.350 187.265 932.768 

FONTE: IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 
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Conforme se observa, o maior plantel de exploração da bovinocultura na região 

encontra-se no município de Girau do Ponciano (31.256 cabeças), seguido por Arapiraca 

(28.561 cabeças) e Campo Grande com 19.250 cabeças. Grande parte dessa produção é mista, 

destinada, pois, tanto para corte como para leite, caracterizando-se pelo baixo nível de acesso 

às informações e a tecnologia, principalmente para os pequenos produtores (Figura 40).  

 

Figura 40: Criação bovina na zona rural do município de Taquarana 

 
FONTE: Ana Paula Teodoro dos Santos, pesquisa de campo, 2013.  

 

 Assim como a criação bovina, a suinocultura vem crescendo nessa região, já que no 

ano 2006 a produção foi de 20.626 cabeças, passando para 35.395 em 2012. No ano de 2012, 

o município de concentração da criação suína foi Arapiraca, correspondendo a 55% do total 

criado na região fumageira alagoana. 

 A maior parte da criação é de pequena escala, desenvolvidas em regime de economia 

familiar, principalmente através da recria e engorda de leitões. No entanto, já é possível 

encontrar o desenvolvimento de criadores com um maior nível de tecnologia, utilizando 

balanceamento de ração e manejo sanitário adequado, localizados, sobretudo, no entorno do 

município de Arapiraca, cuja produção supre, não só, a demanda deste município, mas 

complementam o abastecimento dos mercados das cidades circunvizinhas.  

 A criação de caprinos e ovinos vem ganhando espaço na região. Mesmo a 

caprinocultura representando o menor rebanho da região, 9.138 cabeças ao todo, se constitui 

importante fonte de renda para os agricultores familiares. Os maiores produtores são os 

municípios de Arapiraca, Girau do Ponciano e Coité do Nóia. Quanto à ovinocultura, o 
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município de Girau do Ponciano é o maior produtor com 3.864 cabeças, seguido por 

Arapiraca com 3.100. Essa criação há muito tempo vem se apresentando como uma das 

atividades econômicas de maior relevância para o pequeno proprietário rural. 

No entanto, a criação que atinge o maior número de animais é a de aves. De acordo 

com o gráfico 22, em 2012,foram produzidas ao todo, 1.807.350 cabeças de franga(o)s, galos 

e pintos, e 932. 768 galinhas (IBGE, 2012).  

Na exploração avícola nessa região coexistem sistemas tradicionais e modernos. Em 

regime de economia familiar, a exploração é intensiva e desenvolvida de forma 

desorganizada, sendo basicamente uma atividade complementar a alimentação da família. 

Entretanto, diante da atuação de empresas de grande porte do ramo na região (Luna Avícola, 

por exemplo), a produção também passa a ter um caráter industrial. Essas empresas abastecem 

o mercado regional se dedicando a exploração da avicultura de corte e a produção de ovos de 

galinha. 

Dentre os municípios, Arapiraca se destaca com a maior produção de frangos, galos e 

pintos, 781.231 cabeças, seguido de São Sebastião com 605.000. Em relação à produção de 

galinhas, o município arapiraquense representa 91% do total produzido na região, enquanto 

Campo Grande é o menor produtor com apenas 1.711 cabeças (IBGE, 2012).  

Os dados apresentados na Tabela 22 mostram ainda o significativo aumento do 

número de animais existentes entre os anos de 2006 e 2012 em todos os municípios da região 

fumageira estudada. Como exemplo, podemos destacar que o ano de 2006 registrou um total 

de 102.476 cabeças de bovinos, passando para 165.856 cabeças em 2012. Em relação a 

criação de caprinos houve um aumento de 30,25%, já que em 2006 existiam 2.765 cabeças, 

passando a registrar no ano de 2012,um total de 9.138 cabeças.  

Além desses cultivos e criações citados, a produção de inhame, mel de abelha e a 

criação de peixes em cativeiro vêm sendo a aposta de alguns agricultores da região. Dessa 

maneira, podemos verificar que a agricultura e a pecuária são importantes fontes de economia 

e geração de renda para a população desses municípios, principalmente para aqueles que têm 

predominância de vida rural. 

Outra atividade econômica importante na região é o artesanato, garantindo a 

complementação de renda de muitas famílias. Muitos tipos de artesanato podem ser 

encontrados, da cestaria a renda de bilros. 

A artesania a base de fibras, utiliza o trançado da palha de ouricuri, do cipó, datitara, 

da uruba e da taquara para confecção de cestas, chapéus, bolsas, caçuás, balaios, abanos, 

vassouras e espanadores. Como exemplo, podemos citar a produção de vassouras e 
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espanadores no Sítio Boa Sorte, em Girau do Ponciano; a produção de chapéus em Feira 

Grande; o artesanato de urupema44 no Sítio Cruzes, no município de Taquarana, que garante o 

sustento de boa parte da comunidade; e a renda de bilros do município de São Sebastião, 

conhecido como a “capital dos bilros de Alagoas”, remetendo-se a tendência ao turismo. 

Ainda destacam-se as festas católicas que acontecem anualmente em homenagem aos 

padroeiros, como a festa de Santa Cruz em Taquarana, de São Sebastião em Limoeiro de 

Anadia, e de Nossa Senhora do Bom Conselho em Arapiraca, heranças culturais que em certa 

medida, movimenta recursos para determinada parcela das populações locais. 

No meio urbano, a economia da maioria dos municípios fumageiros alagoanos 

apresenta poucos estabelecimentos comerciais como mercadinhos, padarias, papelarias, e 

lanchonetes, assim como um reduzido número de estabelecimentos prestadores de serviços, 

fazendo com que o centro urbano de Arapiraca represente o ponto de convergência da 

população desses municípios circunvizinhos na busca de tais serviços, como veremos 

detalhadamente no item que se segue, em que discutiremos o papel de Arapiraca enquanto 

centralidade no contexto urbano e regional do Agreste alagoano. 

 

5.2 A REAFIRMAÇÃO DA CENTRALIDADE DE ARAPIRACA NO CONTEXTO 

URBANO E REGIONAL DO AGRESTE ALAGOANO  

 

A reestruturação do território fumageiro alagoano foi marcada à priori pela inserção da 

economia fumageira local ao contexto da agricultura de exportação, condicionando novos 

usos do território regional, novos fluxos de mercadorias, de dinheiro, de pessoas, de objetos e 

de ações (SANTOS, 2008e), sobretudo, para o município de Arapiraca que “desponta como 

uma cidade privilegiada dentro do contexto nordestino; um município que foi agraciado com 

um admirável surto de desenvolvimento”(ENCICLOPÉDIA..., 2013, p.256), assumindo já na 

década de 1980 a condição de cidade média dentro da dinâmica urbana e regional nordestina. 

Na década de 1990, com o agravamento da crise da base produtiva fumageira, o território 

fumicultor alagoano se reestrutura mais uma vez, reafirmando a posição de centralidade do 

município arapiraquense no contexto urbano-regional do interior alagoano. 

Uma análise pela literatura concernente ao tema mostra que há muito tempo 

pesquisadores vem percebendo que determinadas regiões possuem características que lhes 

propiciam um maior desenvolvimento em certas áreas, em detrimento de outras. Foi nessa 

                                                           
44 Utensílio de origem indígena, de forma circular ou quadrada, côncavo, muito usado na cozinha 

nordestina para sessar alimentos como farinha, arroz, feijão e milho (ENCICLOPÉDIA..., 2013).  
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perspectiva que Corrêa (1993) preocupado em aprofundar o conceito em destaque, analisa a 

gênese da área central apreciando a intensidade dos processos de fluxos de pessoas, 

mercadorias, capital e ideias, na dinâmica da circulação ampliada dos transportes inter-

regionais por meio dos terminais ferroviários, a partir da segunda metade do século XIX.  

Para Corrêa (1993), áreas centrais desencadeiam-se de fenômenos como larga 

expansão e maior acessibilidade dentro da grande cidade, já que o centro pode ser entendido 

como ponto de convergência de determinada parcela populacional que diariamente circula por 

seu espaço, ou ainda o centro existe pelo grande número de estabelecimentos de comércio e 

serviços presentes, sendo resultado do processo de centralização. 

Nesse contexto, podemos afirmar que Arapiraca se constituiu enquanto centralidade 

regional do Agreste alagoano a partir da atividade industrial fumicultora, e que, nos dias 

atuais, sua influência comercial e de prestação de serviços reafirma essa condição, uma fase 

em que a crescente fluidez do território a introduz ao meio técnico-científico-informacional 

(SANTOS, 2006). 

Levando em consideração que a composição de uma rede urbana envolve o processo 

de trabalho enquanto condição básica para a reprodução do homem, que ocorre sob 

determinadas relações de produção, envolvendo os diversos processos de produção, 

circulação, comercialização e consumo, verificamos que conforme a rede urbana do Agreste 

alagoano articula as diversas fases desse processo produtivo, articula ao mesmo tempo o 

próprio território. 

 As articulações que regem o território do Agreste alagoano podem ser analisadas a 

partir de documentos como o REGIC - Regiões de Influência das Cidades, 2007 (IBGE, 

2008), em que é demonstrada a intensidade das relações entre localidades sob diversas 

escalas, assim como sua hierarquia em um sistema de redes urbanas.  

 Deste modo, levando em consideração a organização das redes urbanas no estado de 

Alagoas elaborada pelo REGIC, verificamos que 12 municípios exercem função de liderança 

no contexto regional, dos quais o município de Arapiraca se destaca como o segundo maior 

em intensidade de relações estabelecidas, perdendo apenas para a capital, Maceió, como é 

possível ver no Quadro 01.  
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Quadro 01: Hierarquia dos municípios alagoanos conforme REGIC (2007) 

NÍVEIS MUNICÍPIOS 

1º  Maceió 

2º Arapiraca 

3º  Santana do Ipanema 

 

 

4º 

Palmeira dos Índios 

Penedo 

São Miguel dos Campos 

União dos Palmares 

 

 

5º 

Delmiro Gouveia 

Pão de Açúcar 

Porto Calvo 

Batalha 

Olho D’água das Flores 

FONTE: IBGE, 2008 (REGIC, 2007). Elaborada pela autora, 2013. 

 

As informações apresentadas no gráfico acima classificam em cinco níveis os 

municípios que articulam as regiões como pontos nodais, constituindo a dimensão da região 

de influência de cada centro, como se observa na Figura 41:  

 

Figura 41: Regiões de influência de Alagoas 

 
FONTE: IBGE, 2008 (REGIC, 2007). Adaptação cartográfica: Julliani Maia/Organização dos dados:  

Ana Paula Teodoro dos Santos, 2013. 
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Segundo o exposto no mapa das regiões de influência do estado alagoano, fica 

evidente que o município de Arapiraca se destaca enquanto centralidade da Mesorregião 

Agreste, exercendo vínculos de influência com todo o interior do estado (Agreste e Sertão). 

Atualmente, Arapiraca se constitui como “a cidade média do interior alagoano” com 

seus 214.006 habitantes (IBGE, 2010), “lócus de trabalho intelectual, o lugar onde se obtém 

informações necessárias à atividade econômica” (SANTOS, 2013, p. 136), de migração, de 

oferta de novos serviços via transportes, comunicação, informática, educação, saúde, turismo, 

etc.  

Dentre as características das cidades médias, destacam-se: 

 

[...] o papel de intermediação entre as pequenas e as grandes, então são 

cidades que comandam uma região, que polarizam uma região, que crescem 

em detrimento da sua própria região ou crescem em função da sua própria 

região, as duas coisas acontecem. Cidades médias que ampliam seus papéis, 

porque diminuem os papéis das cidades pequenas a partir de uma série de 

mecanismos econômicos, ou cidades que, em função do tipo de atividade 

que têm, das lideranças que ali se encontram, são capazes decrescer e propor 

um projeto ou desempenhar um papel político, econômico e social de 

crescimento para toda uma região (SPOSITO, 2009, p. 19). 

 

Por sua vez, as pequenas cidades da região fumageira alagoana se constituem pela 

influência de Arapiraca, evidências da histórica e irregular centralização da técnica, da ciência 

e da informação, consoante concentração das técnicas de produção industrial fumicultora no 

município arapiraquense, seguidos de estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, e 

de outras indústrias. 

Para compreender a atual dinâmica empreendida por Arapiraca e os municípios de seu 

entorno, faremos a priori, uma análise sobre os aspectos populacionais, conforme dados 

apresentados na Tabela 23. 
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TABELA 23: Atuais aspectos populacionais dos municípios da Região Fumageira de Alagoas 

(2010/2013) 

 

MUNICÍPIOS 

ANO 2010 ANO 2013 

Pop. Total Pop. Urbana Pop. Rural Densidade 

Demográfica 

Pop. Total 

Estimada* 

Arapiraca 214.006 181.481 32. 525 600,83 227.640 

Campo Grande 9.032 4.185 4.847 53,98 9.631 

Coité do Nóia 10.926 3.737 7.189 123,44 11.110 

Craíbas 22.641 7.328 15.313 84,44 23.885 

Feira Grande 21.321 3.421 17.900 123,42 22.377 

Girau do Ponciano 36.600 11.298 25.302 73,11 39.657 

Lagoa da Canoa 18.250 9.165 9.085 206,33 18.566 

Limoeiro de Anadia 26.992 2.246 24.746 85,48 28.244 

São Sebastião 32.010 12.309 19.701 101,59 33.826 

Taquarana 19.020 7.314 11.706 114,55 19.725 

FONTE: IBGE, 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

*Nota: Estimativas da população residente com data de referência de 1º de julho de 2013. 

 

Segundo o exposto na tabela, o município de Arapiraca possui 52% do contingente 

populacional da região fumageira alagoana, que possui ao todo 410.798 habitantes (IBGE, 

2010). Além disso, fazendo uma comparação entre a distribuição da população urbana e rural, 

podemos perceber que o município arapiraquense é o único que possui um contingente 

populacional residente urbano superior a 80%. Arapiraca tem 84,8% de sua população urbana 

e apenas 15,19%da população rural. Por sua vez, o município de Lagoa da Canoa possui uma 

equilibrada distribuição populacional urbana e rural, já que detém 9.165 habitantes urbanos e 

9.085 rurais (IBGE, 2013). Assim, averiguamos que, com exceção de Arapiraca e Lagoa da 

Canoa, os demais municípios fumicultores estudados apresentam uma predominância de 

população rural, e cujo contingente populacional urbano não chega aos 13 mil habitantes, 

reafirmando a existência das pequenas cidades. 

Vale ressaltar que a densidade demográfica de Arapiraca chega aos 600,83 hab./Km², 

enquanto outros municípios como Campo Grande e Girau do Ponciano apresentam apenas 

53,98 e 73,11 hab./Km² respectivamente (IBGE, 2013). Ainda segundo as informações 

divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, todos os municípios 

estudados apresentaram tendência a aumento populacional, consoante dados da população 

estimada em 2013, com destaque para o município de Arapiraca. De fato, podemos afirmar 

que  

 

Este incremento populacional em Arapiraca nos últimos 30 anos deu-se por 

diversos fatores comuns a maioria das médias e grandes cidades como a 

migração da população das cidades vizinhas em direção à cidade-polo; fluxo 

diário com destino aos postos de trabalho em Arapiraca tanto no setor rural 

como no urbano, onde as cidades circunvizinhas, com pouca ou reduzida 
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dinâmica econômica tornam-se cidades-dormitórios; as escolas de nível 

fundamental e médio bem mais estruturadas e frequência aos cursos de nível 

superior nas instituições públicas e privadas com sede em Arapiraca 

(SOUZA; MARISCO, 2009, p.14). 

 

Nessa perspectiva, a cidade de Arapiraca apresenta uma centralidade na rede urbana 

do Agreste alagoano justamente por ter a capacidade de “atrair” a população circunvizinha no 

atendimento às demandas socioeconômicas regionais, visto que, de acordo com Sposito 

(2007, p. 37), a importância de uma cidade média para uma rede urbana “tem relação direta 

com a área sobre a qual ela é capaz de exercer influência ou, em outras palavras, a área a 

partir da qual alguém está disposto a se deslocar até uma cidade média para nela ter acesso ao 

consumo de bens e serviços”.  

Para expressar essa “centralidade”, elencamos como análise a quantidade de empresas 

atuantes nos municípios da região fumageira alagoana. De acordo com dados do IBGE e do 

Cadastro Central de Empresas referente ao ano de 2011, existia um total de 5.285 empresas 

atuantes na região fumageira alagoana, das quais 74,7% se concentravam no município 

arapiraquense, ou seja, 3.949 empresas, conforme possível apreciar cartograficamente na 

Figura 42. 
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Figura 42: Número de empresas atuantes na Região Fumageira de Alagoas em 2011 

 

FONTE: IBGE/Cadastro Central de Empresas, 2013. Elaboração cartográfica: Julliani Maia/Organização dos dados: Ana Paula Teodoro dos Santos, 2013. 
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De acordo com a Figura 42, percebemos que os demais municípios analisados não 

superam as 248 unidades de empresas. Aliás, Campo Grande e Coité do Nóia detêm apenas 

71 e 76 unidades de empresas atuantes respectivamente, seguidos de Lagoa da Canoa, 

Limoeiro de Anadia, Feira Grande e Craíbas que possuem até 145 unidades; Taquarana possui 

115 empresas, Girau do Ponciano, 116, e São Sebastião, 248 unidades atuantes (IBGE, 2011). 

É importante ressalvar que tais empresas representam um total de 43.388 pessoas ocupadas, 

das quais 77,2% (33.515pessoas) estão no município de Arapiraca, absorvendo mão de obra 

dos municípios vizinhos. 

Em pesquisa in loco percebemos que tais empresas se subdividem no segmento 

industrial, comercial e de serviços. Segundo informações da Secretaria Municipal de 

Indústrias, Comércio e Serviços do município arapiraquense, constatamos que a atividade 

comercial, especialmente o comércio varejista, é um dos setores mais importantes da cidade 

devido à grande diversidade de artigos e mercadorias que oferece.  A área urbana é a mais 

representativa, onde se pode encontrar uma boa quantidade de opções de estabelecimentos 

comerciais, como supermercado (XV de Novembro, Azul, Unicompra, Maxi, Todo Dia, da 

rede Bom Preço, e G Barbosa (Figura 43)), distribuidoras de alimentos, revendedoras de 

veículos, lojas de material de construção, farmácias (Farmácias Permanente), lojas de 

confecção, papelarias, eletrodomésticos, móveis, panificadoras, entre outras, “na qual se 

destacam as lojas das cadeias nacionais e regionais (Luiza, Insinuante, Santana, Mascate, 

Marisa), e de concessionárias (Vokswagem, Fiat (Figura 44), Ford, Chevrolet, GM, Citröen, 

Mercedes Benz, Mitsubishi, Honda, Yamaha, Kasinski, Shineray)” (ENCICLOPÉDIA..., 

2013, p.260, grifo nosso), além das lojas Esplanadas, Americanas, Carajás (Figura 45), e da 

rede Atacadão (Figura 46), dentre outras. Empresas que por sua vez, se alocam 

estrategicamente em determinadas ruas e/ou bairros do centro da cidade, fazendo desses, 

espaços luminosos (SANTOS, 1994). 
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Figuras 43, 44, 45 e 46: Grandes empresas no centro de Arapiraca 

 

 
FONTE: Ana Paula Teodoro dos santos, pesquisa de campo, 2013. 

 

Vale lembrar que em setembro de 2013 foi inaugurado em Arapiraca o Shopping 

Gardem Arapiraca (Figura 47), o primeiro shopping Center do interior do estado alagoano, 

com grandes redes nacionais e internacionais como Riachuelo, C&A, McDonalds, Subway, 

Bob’s, Cacau Show, Bali e Giraffas, realçando a presença de agentes hegemônicos no 

território (SANTOS, 2006).  
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Figura 47: Shopping Gardem Arapiraca 

 
FONTE: Ana Paula Teodoro dos santos, pesquisa de campo, 2013. 

 

Tais estabelecimentos fazem parte do circuito superior da economia urbana 

(SANTOS, 1979), em que o constante uso do cartão de crédito evidência a existência das 

técnicas da informação no território, típicas desse período técnico-científico-informacional 

(SANTOS, 2006), de uma sociedade de consumo (BAUMAN, 2008), pois, 

 

Dentro do modo de produção capitalista, e agora sobretudo onde as técnicas 

são importadas dos países do centro, é rara a transformação que não inclui 

um fator exógeno, seja demográfico, social, econômico, ideológico, político 

ou meramente técnico. Assim, uma fração da população, das atividades, do 

capital etc. são, em nossos dias, fatores externos (SANTOS, 2008b, p.104) 

 

 Praticamente todas as cidades circunvizinhas que integram a região são abastecidas 

pelo comércio de Arapiraca (Figuras 48 e 49). No entanto, vale destacar que concomitante ao 

desenvolvido comércio lojista, uma característica marcante de Arapiraca são as feiras livres 

que acontecem semanalmente em vários bairros, em especial a da segunda feira, que 

historicamente chegou a ser considerada uma das maiores da região Nordeste. Em virtude do 

seu potencial empreendedor, a cidade possui também um expressivo número de micro e 

pequenas empresas, diversificadas em sua produção, diante do competitivo mercado, assim 

como os camelôs do centro da cidade que se dedicam a venda de revistas, CDs, DVDs, 

produtos de informática, artigos para presentes, celulares e acessórios, venda e conserto de 
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relógios, venda de lanches em geral, dentre outros, representando a existência do circuito 

inferior da economia urbana (SANTOS, 1979). 

 

Figuras 48 e 49: Ruas comerciais no centro de Arapiraca 

 
FONTE: Ana Paula Teodoro dos santos, pesquisa de campo, 2013 

 

Conectada ao crescimento comercial arapiraquense, se encontra a rede de 

estabelecimentos prestadores de serviços, que, por conseguinte é o segmento da economia que 

detém a maior porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB) da região estudada conforme 

veremos mais adiante. 

Segundo informações da Enciclopédia... (2013, p.260) quanto aos serviços de 

Arapiraca: 

 

O amplo setor de serviços que atende a região é marcado pela presença da 

rede bancária (duas agências do Banco do Brasil, além de outras do BNB, 

Banco Cidadão, BMC, BIS, Banco Paulista de Crédito, Caixa Econômica, 

HSBC, Banco Real, Bradesco, Fininvest, Multibank, Lemon Bank, BMG e 

SB Financeira); da rede hospitalar (Hospital Geral, Hospital Regional, Real 

Hospital Santa Maria, Hospital Chama, Casa de Saúde e Maternidade Nossa 

Senha de Fátima, Hospital Afra Barbosa, Memorial São Lucas, Clínica 

Urocenter e vários centros médicos menores) e um sistema de laboratórios 

de análises e clínicas especializadas, que fazem de Arapiraca o principal 

polo de saúde do interior do estado; de um conjunto de hotéis (Plaza, San 

Sebastian, Brasil, Real, Divan, Joia, Nacional, Pequeno Príncipe, Monte 

Carlo, Insinuante, Sol Nascente, Girassol, Falcão e Varandas Hotel) que 

atendem, basicamente, a pessoas que realizam negócios na região; e de 

restaurantes (Spettu´s Grill, Spaço 2000, Potyguar, Labareda´s Grill, O 

Inchuí, O Coringão, Rodocenter, Favorito´s, Rodízio Gaúcho, Sakai, 

República dos Camarões, Cachaçaria Dona Branca, Escritório Bar, Estação 

Nordeste, Bob´s Lanches, Sorverteria Bali); e pizzarias (Divina Massa, 

Spaçus, 1000 Graus, Mascaro e Flamboyant).  
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 Além desses, constatamos a presença da Empresa de Correios e Telégrafos, e de 

instituições como SEBRAE, SENAI, SENAC, SENAT, SESI e SESC, além da forte presença 

de meios de comunicação locais. A cidade possui 9 emissoras de rádio FM (96, 

Metropolitana, Gazeta, Pajuçara, Nova, Imprima, Tropical, A Voz do Povo A Voz de Deus e 

Educativa) e 2 emissoras AM (Cultura e Novo Nordeste), além de “três retransmissoras de TV 

e dois semanários” (ENCICLOPÉDIA..., 2013, p. 260). 

A análise da existência desses estabelecimentos nos leva a compreender que “no 

momento atual aumenta em cada lugar o número e a frequência dos eventos. O espaço se 

torna cada vez mais incorporado, mais denso, mais complexo” (SANTOS, 2008e p. 203), 

características do atual e perverso processo de globalização, marcado pela tirania do dinheiro, 

da competitividade, do consumo, da informação, etc., como nos mostra Santos (2006), 

emergindo as desigualdades sócio espaciais. 

Para reforçar essa ideia, tomamos como análise a quantidade de instituições 

financeiras (agências bancárias) nos municípios da região fumageira alagoana, ficando 

confirmado a superioridade de fixos em Arapiraca, como se observa na Figura 50. 
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Figura 50: Número de agências bancárias atuantes na Região Fumageira de Alagoas em 2012 

 
FONTE: IBGE/Banco Central do Brasil, Registros Administrativos, 2013. Elaboração cartográfica: Julliani Maia/Organização dos dados: Ana Paula  

Teodoro dos Santos, 2013.
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Segundo o exposto, percebemos que grande parte dos municípios apresentam um 

reduzido número de agência bancárias, exceção feita a Arapiraca que possui 9 unidades, 

representando cerca de 43% do total de 21 instituições bancárias, seguido de Girau do 

Ponciano e São Sebastião que possuem 3 agências cada. 

A concentração dessas instituições na cidade de Arapiraca deriva dos tempos áureos 

da fumicultura, o que possibilita uma movimentação constante de capital e de pessoas nesse 

território. Atualmente, as novas possibilidades técnicas permitem uma maior fluidez do 

território arapiraquense a partir da financeirização, visto que bancos, agência do Banco do 

Cidadão, correspondentes bancários e financeiras, constituem verdadeiras redes, oferecendo 

empréstimos consignados como a Crefisa, BV Financeira, Banco BMG, Bom Crédito, Pan-

americano, Mult Bank, dentre vários outros, principalmente para os aposentados e 

pensionistas. A dinâmica de mercado desses agentes permite constatarmos que até mesmo a 

população mais “carente” de toda a região fumageira alagoana é “chamada a consumir 

produtos financeiros como poupanças de diversas espécies e mercadorias adquiridas com 

dinheiro antecipado” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 195). 

É importante ressaltar que a inserção dessas novas possibilidades técnicas no território 

arapiraquense ganhou força a partir da década de 1990 quando da privatização nacional dos 

sistemas de telefonia, permitindo a chegada das operadoras VIVO, OI, TIM e CLARO, além 

de empresas provedoras de internet fixa e móvel, período que coincidiu com aumento da crise 

da fumicultura nessa região.  

Levando em consideração o amplo setor de serviços oferecido por Arapiraca na atual 

dinâmica urbana e regional do Agreste alagoano, é imprescindível exemplificar o grande 

número de estabelecimentos de saúde e de ensino, fazendo com que esse território se torne 

diariamente ponto de referência ao atendimento dessas necessidades. 

Quanto ao total de estabelecimentos de saúde públicos e privados nos municípios da 

região fumageira alagoana, evidenciamos o superior número dessas instituições em Arapiraca, 

conforme se observa na Figura 51. 
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Figura 51: Número de Estabelecimentos de Saúde (Público e Privado) atuantes na Região Fumageira de Alagoas em 2009 

 
FONTE: IBGE/Assistência Médica Sanitária, 2013. Elaboração cartográfica: Julliani Maia/Organização dos dados: Ana Paula Teodoro dos Santos, 2013. 
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Os municípios fumicultores estudados possuem ao todo 220 estabelecimentos de 

saúde, dos quais 38% se encontram em Arapiraca, ou seja, 85 instituições entre hospitais, 

laboratórios de análises e clínicas especializadas, o que permite a este município ser o 

principal polo de saúde do interior alagoano, já que outras localidades como Campo Grande e 

Coité do Nóia apresentam um reduzido número desses fixos, apenas 10 e 12 unidades 

respectivamente (IBGE, 2009), verificando a desigual espacialização destes. 

 Situação parecida ocorre ao elencamos como estudo a quantidade de escolas nos 

municípios da região fumageira alagoana. De acordo com dados do IBGE referente ao ano de 

2012, existia um total de 792 escolas públicas e privadas de ensino pré-escolar, de ensino 

fundamental e de ensino médio atuantes, das quais 29,2% se concentravam no município 

arapiraquense, ou seja, 232 escolas, segundo possível observar cartograficamente na Figura 

52. 
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Figura 52: Número total de escolas públicas e privadas na Região Fumageira de Alagoas em 2012 

 
FONTE: IBGE, 2013. Elaboração cartográfica: Julliani Maia/Organização dos dados: Ana Paula Teodoro dos Santos, 2013.
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Segundo o exposto na figura, percebemos que os demais municípios analisados não 

superam a existência das 124 unidades escolares. Aliás, Campo Grande, Taquarana e Coité do 

Nóia detêm apenas 28, 35 e 39 escolas atuantes respectivamente, seguidos de Lagoa da 

Canoa, Feira Grande e Craíbas que possuem até 66 instituições; São Sebastião possui 80 

escolas, Limoeiro de Anadia, 83, e Girau do Ponciano 124 unidades atuantes (IBGE, 2012). 

Continuando a análise sobre as instituições de ensino na região estudada, é importante 

destacar o papel que a cidade de Arapiraca vem exercendo nos últimos anos quanto à difusão 

do ensino superior, o que muito reflete a dinamicidade e o desenvolvimento da cidade. 

De acordo com Silva (2010), em recente pesquisa sobre a difusão do ensino superior 

público e particular em Arapiraca, a efetiva expansão do ensino superior na cidade 

arapiraquense se dá a partir do ano 2000 quando da implantação de instituições e polos de 

ensino a distância, tendo em vista as novas características e relações que vieram reconfigurar 

o território.  

Dentre as unidades de ensino superior existentes, destacam: CESAMA (Centro de 

Ensino Superior Arcanjo Mikael), CESMAC (Centro de Estudo Superior de Maceió), FERA 

(Faculdade de Ensino Regional Alternativa), IESC (Instituições de Ensino Superior Santa 

Catarina), de cunho privado e presencial; UNIP (Universidade Paulista), UNOPAR 

(Universidade Norte do Paraná), ULBRA (Universidade Luterana do Brasil), IESB (Instituto 

de Educação de Superior do Brasil), Grupo EADCOM, FITS (Faculdade Integrada 

Tiradentes), FACESTA (Faculdade São Tomás de Aquino), FACINTER (Faculdade 

Internacional de Curitiba), Faculdade Interativa COC, Fatec Internacional, FIP (Faculdade 

Integrada de Patos), Faculdade São Luiz de França, FTC (Faculdade de Tecnologia e 

Ciência), de cunho privado e a distância; e três instituições públicas, UNEAL (Universidade 

estadual de Alagoas), UFAL (Universidade Federal de Alagoas), e IFAL (Instituto Federal de 

Alagoas). Logo, a concentração de instituições de ensino superior torna a cidade um ponto de 

convergência da população circunvizinha em busca de aperfeiçoamento profissional. 

Dessa forma, Arapiraca concentra as principais atividades educacionais, de saúde, 

bancárias e comerciais do interior alagoano, ou seja, da região Agreste e Sertão do estado, 

confirmando sua “centralidade” na rede urbana alagoana. 

Conectado a essa nova fase, principalmente nos últimos cinco anos, um novo setor 

vem despontando em Arapiraca, o da construção civil, com muitas obras de infraestrutura, 

alguns condomínios de luxo, e a propagação dos conjuntos habitacionais do programa Minha 

Casa Minha Vida.  
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Assim, percebemos que o processo de produção do espaço urbano arapiraquense, 

atualmente é executado por investimentos proporcionados pelo poder público e, sobretudo, 

privado, conforme ritmo nacional e regional. 

Os maiores exemplos da expansão urbana promovida pelos proprietários fundiários, 

Estado, e promotores imobiliários, enquanto agentes sociais que fazem e refazem o espaço 

urbano conforme Corrêa (1993) se dá por meio da construção de condomínios fechados, da 

abertura de ruas e loteamentos. 

Vale lembrar que esses estabelecimentos estão sendo construídos estrategicamente 

distantes do centro da cidade, como foi o caso do Conjunto Residencial Nossa Senhora 

Aparecida, na comunidade de Sementeira, próximo do campus da Universidade Federal de 

Alagoas - UFAL, composto por 999 casas; do Conjunto Habitacional Brisa do Lago (Figura 

53), no bairro Olho D’água dos Cazuzinhas, próximo à divisa com o município de Lagoa da 

Canoa; e do luxuoso Condomínio Ouro Verde (Figuras 54 e 55), localizado às margens da 

AL-220, próximo ao centro administrativo, justamente perto de onde recentemente foi 

construído o Shopping Center Garden Arapiraca. 

 

Figura 53: Conjunto Habitacional Brisa do Lago em Arapiraca 

 
FONTE: Disponível em: <www.alagoastempo.com.br/>. Acesso em: 4 ago2013. 
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Figuras 54 e 55: À esquerda, estrada do Condomínio Ouro verde na cidade de Arapiraca; à direita, 

porte das residências do referido condomínio 

 
FONTE: Ana Paula Teodoro dos Santos, pesquisa de campo, 2013; e Disponível em: 

<www.agorapropaganda.com.br/revistaagora>. Acesso em: 5 ago2013. 

 

A respeito da difusão dos conjuntos habitacionais, em nossa pesquisa de campo 

constatamos na região, a tendência nacional da situação, que é sua construção em áreas cada 

vez mais afastadas do centro da cidade, o que acaba trazendo várias dificuldades como a falta 

de linhas de transporte coletivo adequado, de escolas e de postos de saúde. Fatores que 

instigam novos estudos sobre a temática da habitação e da periferização urbana.  

É importante destacar o crescimento da zona norte da cidade, que vem se constituindo 

o ponto de grandes investimentos e ação dos promotores imobiliários, através da construção 

de novos conjuntos residenciais de casas e apartamentos, localizados principalmente nos 

bairros Baixa Grande, Planalto e Caititus, este que, aliás, sedia um dos maiores 

empreendimentos da cidade, o Residencial Espace, que futuramente, quando da total 

conclusão, será composto por 480 apartamentos distribuídos em 06 torres, conforme 

demostrado na Figura 56. 
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Figura 56: Condomínio Espace em Arapiraca 

 
FONTE: Disponível em: < www.soaresnobre.com/notícias>. Acesso em:30 jun2013. 

 

 Além do Residencial Espace Arapiraca, ainda podemos citar o Residencial Aroeiras, e 

os condomínios Villa de La Roche e Araville Residencial Alfa, esses dois últimos em fase de 

das obras, empreendimentos que representam a expansão imobiliária do centro da cidade de 

Arapiraca (Figura 57).  
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Figura 57: Crescimento imobiliário no centro da cidade de Arapiraca 

 
FONTE: Disponível em: <www.alagoasbytonicavalcante.blogspot.com.br>. Acesso em: 30 dez 2013. 

 

Dessa forma, foram positivos exemplos da reestruturação do território arapiraquense 

como esses, que fizeram Arapiraca ser considerada em 2010, diante de pesquisa realizada e 

divulgada nacionalmente pela Revista Veja, uma as 22 cidades brasileiras de porte médio com 

capacidade de se transformar em metrópole do futuro (ENCICLOPÉDIA..., 2013), e que, 

desde 2009, compõe a formação da Região Metropolitana do Agreste. 

De tal modo, a atual redefinição urbana e regional do Agreste alagoano apresenta a 

introdução de novos nexos produtivos, dos quais trouxeram novas relações socioeconômicas e 

espaciais, permitindo estabelecer uma polarização regional comandada pelos novos usos do 

território, densamente tecnificado e articulado que representa Arapiraca no contexto 

nordestino, uma vez que, segundo Santos (2008c, p. 273), 

 

A parcela técnica da produção permite que as cidades locais ou regionais 

tenham um certo comando sobre a porção do território que as rodeia, onde se 

realiza o trabalho a que presidem. Esse comando se baseia na configuração 

técnica do território, também, de alguma forma, na sua densidade funcional a 

que podemos igualmente chamar de densidade informacional. 

 

 No entanto, como já percebemos diante das informações apresentadas neste capítulo, a 

concentração técnica, científica e informacional no território arapiraquense reflete as 

desigualdades socioespaciais entre os municípios que compõem o território da região 
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fumageira alagoana, constatadas ao analisarmos indicadores como o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH-M)45, demonstrado na Tabela 24: 

 

Tabela 24: Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios da Região Fumageira de Alagoas, de 

Alagoas e do Brasil (1991, 2000 e 2010) 

MUNICÍPIO 

ALAGOAS 

BRASIL 

IDH 

1991 2000 2010 

Arapiraca 0,359 0,476 0,649 

Campo Grande 0,214 0,337 0,524 

Coité do Nóia 0,235 0,354 0,533 

Craíbas 0,204 0,344 0,525 

Feira Grande 0,250 0,371 0,533 

Girau do Ponciano 0,241 0,335 0,536 

Lagoa da Canoa 0,248 0,383 0,552 

Limoeiro de Anadia 0,214 0,369 0,580 

São Sebastião 0,246 0,351 0,549 

Taquarana 0,279 0,375 0,541 

Estado de Alagoas 0,370 0,471 0,631 

Brasil 0,493 0,612 0,727 

FONTE: Atlas..., 2013. Elaborado pela autora, 2013. 

 

 É importante salientar que a interpretação dos dados demonstra o crescimento do 

referido indicador nas últimas três décadas em todos os municípios estudados. Porém, apenas 

o município de Arapiraca permaneceu ao longo do tempo em patamares parecidos com a 

média do estado. 

 Em 1991, o IDH municipal variou de 0,204 (Craíbas) a 0,359 (Arapiraca), fazendo 

com que todos os municípios do território regional estudado estivessem inseridos no nível de 

desenvolvimento baixo. No ano 2000, diante de melhores índices, a variação se deu entre os 

0,335 (Girau do Ponciano) e 0,476 (Arapiraca). Entretanto continuaram com baixo indicador. 

Apenas no ano de 2010 foi registrado superação para o nível médio, com índices variando 

entre 0,524 (Campo Grande) e 0,649(Arapiraca). Vele lembrar que todos os municípios estão 

abaixo da média nacional, 0,727.  

 Ao tecermos nosso olhar sobre os indicadores econômicos como o do Produto Interno 

Bruto (PIB) desses municípios, medindo valores como o adicionado bruto da agropecuária, 

indústria e serviços a preços correntes, percebe-se o quanto Arapiraca se sobressai igualmente 

nesse segmento no cenário regional. Assim, tomando como exemplo o ano de 2011, enquanto 

os serviços corresponderam um total de 1.545.228 mil reais para Arapiraca, para Campo 

                                                           
45 O IDH adota uma referência de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (total desenvolvimento 

humano), com a seguinte classificação: de 0 a 0,499 (BAIXO), de 0,500 a 0,799 (MÉDIO) e de 0,800 

a 1 (ALTO) (Ver Atlas de Desenvolvimento Humano). 
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Grande representou apenas 25.486 mil reais, 30.646 mil para Coité do Nóia, e 53.117 mil 

reais para Lagoa da Canoa. Em relação ao PIB adicionado da Indústria, enquanto Arapiraca 

somou os 326.180 mil reais, Lagoa da Canoa totalizou os 6.363 mil, Campo Grande os 4.714, 

e Coité do Nóia, apenas 3.725 mil reais. Em ralação ao PIB Agropecuária, diante da 

modernização do setor, Arapiraca totalizou os 36.722 mil reais, enquanto Coité do Nóia, por 

exemplo, somou apenas os 2.733 mil reais. Nesse segmento, é importante destacarmos que 

como a maioria dos municípios estudados apresenta predominância de vida rural, forte 

tendência ao trabalho agrícola e criação animal, o PIB Agropecuária de alguns desses 

municípios supera o da Indústria, como é o caso de São Sebastião, que detêm os 25.233 mil 

reais correspondentes ao valor adicionado da agricultura e da pecuária, e apenas 12.660 mil 

provenientes da indústria (IBGE, 2011), mesma realidade de Taquarana, Limoeiro de Anadia, 

Lagoa da Canoa, Feira Grande e Girau do Ponciano (Ver Apêndice). 

 Deste modo, os baixos índices no IDH-M e no PIB de tais municípios exemplificam a 

grande dependência aos recursos provenientes do Governo Federal, uma vez que a economia 

frágil é uma característica das pequenas cidades que estão sujeitas quase que exclusivamente 

aos recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e de programas 

assistencialistas como Bolsa Família. Somam-se ainda os muitos aposentados e pensionistas 

do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), que constituem produtores de uma 

economia sem produção conforme conceitua Gomes (2001). 

 As informações apresentadas na Tabela 25 demonstram dados do IBGE e do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em relação ao número de pessoas 

em extrema pobreza, e famílias beneficiadas pelo programa bolsa família, assim como o valor 

do repasse atribuído ao pagamento desse benefício. 
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Tabela 25: Números de pobres e famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 

 

Municípios 

 

População 

Total 

Total da 

População 

em Extrema 

Pobreza* 

Número de Famílias 

Beneficiadas pelo 

Programa Bolsa 

Família 

Valor do 

Repasse do 

mês de 

Dezembro 

(2010) - R$ 

Arapiraca 214.006 27.537 26.197 2.560.069,00 

Campo Grande 9.032 3.668 1.577 160.282,00 

Coité do Nóia 10.926 3.570 1.959 199.760,00 

Craíbas 22.641 7.183 4.036 421.284,00 

Feira Grande 21.321 6.745 3.691 380.833,00 

Girau do Ponciano 36.600 14.645 5.700 604.161,00 

Lagoa da Canoa 18.250 4.573 3.192 314.262,00 

Limoeiro de Anadia 26.992 7.097 3.960 406.827,00 

São Sebastião 32.010 8.968 5.265 559.338,00 

Taquarana 19.020 5.097 2.658 278.817,00 

FONTE: IBGE, 2013/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome /Dados SAGI. 

Elaborada pela autora, 2013. *Nota: População com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. 

 

 Diante do exposto percebemos a grande quantidade de pessoas sobrevivendo com 

renda domiciliar per capita inferior a R$70,00 reais: 12,9% da população total de Arapiraca; 

40,6% da população de Campo Grande; 32,7% do contingente populacional de Coité do Nóia; 

31,7% de Craíbas; 31,6% da população de Feira Grande; 40,0% da população de Girau do 

Ponciano; 25,1% de Lagoa da Canoa; 26,3% da população de Limoeiro de Anadia; 28,0% de 

São Sebastião; e 26,8% do total de moradores do município de Taquarana. Essa realidade 

explica o grande número de beneficiários do Programa Bolsa Família, cujos municípios com 

maior número de famílias beneficiárias são Arapiraca, com 26.197 famílias, e Girau do 

Ponciano, com 5.700 famílias assistidas, responsáveis pela injeção de R$ 2.560.069,00 reais, 

e R$ 604.161,00 reais somente no mês de dezembro de 2010, respectivamente. 

É a partir da análise de diagnósticos como esses que estudiosos como Carvalho (2010), 

professor da Universidade Federal de Alagoas, reafirmam a alta dependência de Alagoas em 

relação aos recursos da União, demostrando a existência de uma renda concentrada, e de um 

estreito mercado consumidor, visto a ausência de polos econômicos diversificados. Segundo 

Carvalho (2010, p.76), quanto ao repasse da União, 

 

A forte presença federal em Alagoas é sentida, primeiro, pela baixa 

capacidade financeira do Estado e de seus municípios, o que limita os gastos 

com obras de infraestrutura e com políticas sociais; segundo, porque Alagoas 

não tem uma economia dinâmica, capaz de gerar renda, emprego e bem-estar 

para a maioria de seus cidadãos. Assim, o Governo Federal se transforma no 

principal agente, tanto para realizar investimentos em obras públicas, como 

desenvolver os programas sociais que beneficiam mais da metade da 

população do Estado.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arapiraca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Grande_(Alagoas)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coité_do_Noia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Craíbas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feira_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Girau_do_Ponciano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_da_Canoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Limoeiro_de_Anadia
http://pt.wikipedia.org/wiki/São_Sebastião_(Alagoas)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taquarana
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Dessa maneira, as informações obtidas instigam novas pesquisas no intuito de 

entender os paradoxos que regem os usos do território da região fumageira alagoana. A priori, 

infere-se que no processo de reestruturação do território fumageiro alagoano, o município de 

Arapiraca conquistou destaque social e econômico dentro da dinâmica urbana e regional 

nordestina, se constituindo como o território denso, o espaço luminoso (SANTOS, 2006) do 

interior alagoano, cujo território se mantem usado, principalmente por agentes de uma forte 

economia terciária, coexistindo atores hegemônicos (grandes empresas, redes, marcas 

famosas) e hegemonizados (pequenas empresas e comerciantes locais, por exemplo) 

(SANTOS, 2006). Os demais municípios, de predominância rural, apresentam uma economia 

pouco diversificada, se constituindo como territórios rarefeitos, espaços opacos (SANTOS, 

2006), marcados pela baixa ou inexistência de aportes técnicos, científicos e informacionais. 

No entanto, também é preciso olhar para o território arapiraquense e suas dissonâncias 

internas, já que mesmo sendo o município mais desenvolvido do interior do estado, 

apresentando os melhores indicadores sociais e econômicos, reconhecido internacionalmente 

por sua capacidade de consumo46, ao mesmo tempo, apresenta graves problemas sociais, 

provocadas principalmente pelo histórico e desordenado crescimento urbano, questões que 

instigam futuros estudos. 

 

 

 

 

                                                           
46Segundo pesquisa da empresa de consultoria norte-americana McKinsey, encomendada pela revista 

Exame, o município de Arapiraca foi apontado como o sétimo no país com o maior poder de consumo, 

diante de 100 cidades que integram regiões metropolitanas no Brasil (AMA, 2013), 
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CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

 

Vemos a realidade através de óptica de nossa 

ideologia, de nossa metodologia, de nossa 

visão global do mundo. Por isso a mesma 

realidade pode prestar-se a diferentes 

interpretações (SANTOS, 2009a, p. 01).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Ao longo desta dissertação buscamos constituir e entender o processo de 

reestruturação do território regional fumageiro alagoano, centrando nossa análise 

especialmente, na dinâmica dos usos do território e do território usado apreendido pelos 

agentes sociais envolvidos na atividade fumicultora.   

Durante o processo histórico de constituição de um território, como o da produção 

fumageira de Alagoas, os usos podem se dá de forma distinta e desigual, uma vez que 

depende da existência de formas atualmente usadas, sejam naturais ou transformadas, através 

da dinâmica de normas de uso. 

 Nessa perspectiva, a noção de território usado transmite a ideia de mudança, de 

movimento, de processos presentes na dinâmica de formação, de organização e de utilização 

do território. Na mesma direção, a noção de reestruturação expressa à tendência de 

transformação de algo pré-existente, entendendo assim, que tais processos se apresentam de 

forma indissociável, e sendo indispensável para se compreender as dinâmicas impostas ao 

“território do fumo” no estado de Alagoas.  

 Na década de 1950, o Agreste alagoano passou por um processo de reestruturação 

produtiva em que a atividade fumageira, praticada até então com características tradicionais, 

começou a ser desenvolvida com o uso de maquinários que proporcionaram elevação da 

produtividade. A admissão de técnicas para produção em escala industrial acentuou os usos 

desse território condicionando a expansão da atividade para diversos municípios, vindo a se 

constituir na maior área de produção de fumo do Nordeste brasileiro, com relevo para o 

município de Arapiraca, que na década de 1970, chegou a ser o maior produtor do país. 

 Caracterizada pelo trabalho familiar, e daí sua importância para a economia local, a 

fumicultura se efetivou como a principal atividade econômica e produtiva dessa região, 

mesmo diante do consequente aumento da divisão do trabalho local a partir da chegada das 

multinacionais exportadoras de fumo, se constituindo então, como a atividade responsável 

pela renda de grande parte da população, e pela ascensão econômica e social do Agreste 

alagoano. 

 Os usos do território pelos agentes envolvidos na fumicultura em Alagoas revelou 

como os eventos ou ações mantêm uma grande rede de objetos geográficos voltados para a 

prestação de serviços em atendimento à demanda das empresas fumageiras aí instalada, e 

acima de tudo, o quão de forma seletiva se deu a distribuição desses serviços entre os 

municípios fumageiros estudados, uma vez que a produção técnica se concentrou no 
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município de Arapiraca, evidenciando a densidade produtiva e tecnológica, aliada a um 

crescente processo de urbanização, condicionada dentre outros aspectos, pela migração 

campo-cidade.  

De tal modo, considerando que a dinâmica de estruturação e reestruturação de um 

território está associada à compreensão dos processos de produção e de reprodução do 

mesmo, a partir dos diversos fatores, agentes e normas, as formas pré-existentes e o tempo 

histórico, é possível inferir que a dinâmica de produção de fumo alagoana esteve baseada no 

processo de modernização seletiva do capital, possibilitando que Arapiraca se firmasse como 

o município dinamizador do interior do estado, incorporando a condição de cidade média 

dentro da dinâmica urbano-regional nordestina. 

Assim, a estruturação produtiva do fumo em Alagoas, condicionou de um lado, a 

concentrada vida urbana para o município de Arapiraca, com novos hábitos e serviços 

incorporados, e por outro, uma concentração demográfica no campo pelos demais municípios, 

visto que a população rural superava a urbana. 

 No entanto, a partir da década de 1990, a crise na fumicultura se agrava 

nacionalmente, atingindo de forma mais intensa, Alagoas e Bahia. Suas causas estavam 

relacionadas, sobretudo à diminuição do consumo do fumo em corda, especialidade 

nordestina, em adesão aos cigarros industrializados; consequente redução do preço no 

mercado; aumento das restrições internacionais para exportação; e crescimento mundial das 

campanhas antitabagismo. Portanto, o território que outrora se reestruturou após a chegada da 

técnica moderna na produção, presença das empresas fumicultoras, se reestrutura mais uma 

vez, diante da crise que assola a atividade. 

Os rebatimentos da referida crise já podiam ser sentidos tempos antes da década de 

1990, através da gradativa diminuição da área plantada e da produção. Consequentemente 

deu-se a redução no número de pessoas ocupadas na agropecuária e na indústria, tendo em 

vista a falência ou saída de grande parte das empresas fumageiras aí instalada, em busca de 

novas áreas lucrativas. 

Dessa forma, constatamos que na cidade, as primeiras alternativas à perversa crise 

econômica vieram com a presença dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. 

No campo, percebemos que conforme a produção de fumo ia perdendo força no mercado, a 

população começou a diversificar seus cultivos, aumentando a área plantada com outras 

lavouras temporárias. 

Nos dias atuais, a fumicultura representa apenas 43% da área cultivada no período 

áureo da atividade, (IBGE, 2012) verificando ainda ocorrência da crise, situação comprovada 
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em nossa pesquisa de campo, ante ao acesso aos vários agentes envolvidos: agricultores, 

empresas e gestores públicos. 

De acordo com informações in loco, percebemos que a atividade se mantém com 

características de pequena estratificação fundiária, com permanência da mão de obra familiar, 

já que 51% das propriedades pesquisadas possuem uma extensão territorial de até 3 tarefas de 

terra, assim como 84% delas utilizam essencialmente o trabalho realizado pela família.  

No entanto, também foi possível perceber que o território está passando por processo 

de diversificação de culturas como afirmaram 82% dos entrevistados, em aderência aos 

cultivos da mandioca, feijão, milho, hortaliças, dentre outros, em parte vinculada a atuação de 

algumas cooperativas e associações de produtores familiares, o que vêm trazendo renda para a 

população e constituindo importantes alternativas à crise do fumo nessa região.  

Nessa perspectiva percebemos a ausência de políticas que atendam exclusivamente os 

produtores de fumo, da mesma forma que não existe um organizado sistema de 

cooperativismo e/ou associativismo entre os fumicultores, como ocorre na região Sul do país, 

por exemplo, fatores que podem ter influenciado o declínio da produção de fumo no estado. 

Constatamos além disso que, para os agricultores, deixar de plantar fumo significa 

muito mais do que a perda de uma importante renda anual, significa também a decadência de 

uma “identidade”, uma prática passada por várias gerações, evidências de que o processo de 

diversificação de culturas vem se estabelecendo como uma imposição do mercado. 

É preciso ressaltar a ainda prevalência de relações mercantilistas envolvidas com a 

atividade nesse território, visto da atuação de basicamente seis empresas fumageiras do ramo. 

Os usos do território por esses agentes confirmam uma dinâmica hegemônica voltada para o 

capital, mesmo comprovando que tais empresas perderam muito sua lucratividade após a 

crise. 

Destarte, a evidente transformação do território fumageiro alagoano, comprova que a 

crise do fumo provocou a emergência de novas dinâmicas territoriais, cuja redefinição urbana 

e regional reafirma Arapiraca como centralidade, sendo o segundo maior município em 

intensidade de relações estabelecidas em todo o estado, perdendo apenas para a capital, 

Maceió.  

Dentre as características que ratificam essa condição, Arapiraca é o único dos 

municípios estudados a possuir considerável contingente populacional residente urbano, 

84,8% de sua população; detém 74,7% das empresas atuantes, as quais representam 77,2% 

das pessoas ocupadas no setor; é responsável por 43% das instituição bancárias existentes na 

região; comporta 38% dos estabelecimentos públicos e privados de saúde; representa 29,2% 
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das escolas atuantes, etc. Desta forma, nos dias atuais, o grande destaque de Arapiraca se 

encontra no crescimento do setor terciário - comércio e serviços, fazendo com que as cidades 

circunvizinhas busquem o centro arapiraquense como principal destino em atendimento as 

necessidades mais básicas.  

Por conseguinte, é possível concluir que o processo de estruturação e reestruturação 

produtiva no território do fumo em Alagoas, ratifica o desenvolvimento desigual e combinado 

do capital, em que o território é formado por espaços luminosos e por espaços opacos, os 

primeiros sendo os buscados pelas atividades hegemônicas, no caso Arapiraca, e os segundos 

desfavorecidos por estas, que seriam os demais municípios da região estudada. 

Dessa maneira, regiões com características particulares, como a de produção 

fumageira em Alagoas, se constituem cenários em que se evidenciam as mazelas decorrentes 

da ausência do desenvolvimento ou da concentração deste em uma área, o que torna esse 

espaço um ambiente importante para o desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

Como uma pesquisa nunca acaba, esperamos poder contribuir com novos estudos 

sobre o processo de reestruturação do território alagoano, os quais venham possivelmente 

explicar, por exemplo, se a crise foi superada, ou se ocorreu o efetivo fim do cultivo do fumo, 

corroborando com novos usos e novas dinâmicas territoriais.  

Assim sendo, e partindo do pressuposto que cada observador/pesquisador pode elencar 

distintas variáveis de análise para o mesmo fenômeno geográfico, obtendo pois, distintos 

resultados, queremos salientar que o conteúdo desta pesquisa significa no mais, o resultado de 

“nosso olhar” particular sobre o território, nossa compreensão e interpretação da realidade. 

Tudo depende do “seu olhar”, do “seu ponto de vista”, já que “o que vemos, depende de onde 

o vemos e de como o vemos” (GOMES, 2013, p. 93), justificando e instigando novos e/ou 

outros olhares acerca do tema analisado.  
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APÊNDICE A - Informações sobre a reorganização espacial dos municípios fumageiros de 

Alagoas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESQUISA: A REESTRUTURAÇÃO DO TERRITÓRIO DA REGIÃO FUMAGEIRA 

DE ALAGOAS 
ENTREVISTADOS: PROPRIETÁRIOS RURAIS 

Mestranda: Ana Paula Teodoro dos Santos 

Orientadora: Profª. Drª. Rita de Cássia Gomes 

 

Informações sobre a reorganização espacial dos municípios fumageiros de Alagoas. 

 

Qual o tamanho médio das propriedades? 

( ) 0 a 3 tarefas                             

( ) 4 a 6 tarefas               

( ) 7 a 15 tarefas                   

 

Qual a condição do produtor? 

( )Proprietário 

( )Arrendatário 

( )Meeiro 

( )Outro 

 

 HÁ quanto tempo trabalha na fumicultura? 

( ) mais de 25 anos 

( ) na faixa de 10 a 24 anos 

( ) a menos de 9 anos 

 

Qual o destino da produção? 

( ) Feira de Arapiraca 

( ) Intermediário 

( ) Empresa 

( ) Outro 

 

Quanto à mão de obra utilizada na propriedade, qual o tipo? 

( ) familiar 

( ) assalariada permanente 

( ) assalariada temporária. 

( ) outra 

 

Se utiliza mão de obra assalariada. De onde provém? 

( ) dos vizinhos 

( ) do centro da cidade 

( ) 16 a 30 tarefas      

( ) 17 a 50 tarefas       

( ) 51 a mais tarefas                                                        
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( ) de outros locais 

 

 

Diante do tempo que produz, houve diversificação de culturas e / atividades na propriedade 

por conta crise na fumicultura?  

 ( ) Sim  

 ( ) Não  

 

 Quais os produtos cultivados na propriedade? 

Produtos Área média plantada (ha) 

Fumo  

Mandioca  

Milho  

Feijão  

Hortaliças  

Pecuária  

Outras  

 

 

Caso tenha deixado de produzir fumo ou diminuído a área plantada. 

 Quais os motivos? 

 

___________________________________________ 

 

Caso ainda cultivem.  Quais os motivos? Ainda é vantajoso? 

 

___________________________________________ 
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APÊNDICE B - ENTREVISTA: EMPRESAS DE BENEFICIAMENTO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE FUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESQUISA: A REESTRUTURAÇÃO DO TERRITÓRIO DA REGIÃO FUMAGEIRA 

DE ALAGOAS 
ENTREVISTADOS: EMPRESAS DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO 

DE FUMO 
Mestranda: Ana Paula Teodoro dos Santos 

Orientadora: Profª. Drª. Rita de Cássia Gomes 

Informações sobre a reorganização espacial dos municípios fumageiros de Alagoas. 

 
Qual a atual situação da produção de fumo (quantidade produzida)? 

 

Em relação à matéria-prima, qual a sua procedência? Comente. 

 

Explique como se dá a assistência técnica na produção?  

 

A produção destina-se ao: 

( ) abastecimento local (estado). Comente. 

( ) abastecimento nacional. Para quais estados? 

( ) abastecimento externo. Para quais países? 

 

Como é realizada a comercialização? 

 

Dos produtos produzidos, possuem marca? Qual? 

 

Qual a quantidade e as características da força de trabalho (tempo de contratação durante o 

ano; salários; procedência, etc)? 

Qual a tamanho médio da propriedade? 

( ) menor 1 ha               ( ) 10 – 20 ha               ( ) 200 – 500 ha 

( ) 1- 2 ha                     ( ) 20 – 50 ha               ( ) 500 – 1000 ha 

( ) 2 – 5 ha                    ( ) 50 – 100 ha 

( ) 5 – 10 ha                  ( ) 100 – 200 ha 

 

Mediante ao tempo de existência da empresa, esta “sentiu” os resultados da crise do fumo na 

década de 1990 (diminuição da produção)? 

 

Mediante ao tempo de existência do estabelecimento, houve algum tipo de “fusão” entre 

empresas diante da crise do setor na década de 1990? Explique. 

Houve Diversificação de Cultura quanto à produção de fumo (crise)? 

 

Quais os outros cultivos? Características (modernização-irrigação). 
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APÊNDICE C - ENTREVISTA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

PESQUISA: A REESTRUTURAÇÃO DO TERRITÓRIO DA REGIÃO FUMAGEIRA 

DE ALAGOAS 
ENTREVISTADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

Mestranda: Ana Paula Teodoro dos Santos 

Orientadora: Profª. Drª. Rita de Cássia Gomes 

Informações sobre a reorganização espacial dos municípios fumageiros de Alagoas. 

 

Qual a atual situação da produção fumageira? 

 

Qual o tamanho médio das propriedades? 

     ( ) menor 1 ha               ( ) 10 – 20 ha               ( ) 200 – 500 ha 

     ( ) 1 - 2 ha                     ( ) 20 – 50 ha               ( ) 500 – 1000 ha 

     ( ) 2 – 5 ha                    ( ) 50 – 100 ha 

     ( ) 5 – 10 ha                  ( ) 100 – 200 ha 

 

Quais as características da força de trabalho? 

 

Quantas empresas do ramo fumageiro existem atualmente? Quais são? 

 

Quais os tipos de fumo plantado? Qual a finalidade? E o destino? 

 

Há outros sistemas de cultivos ou atividades que estão revitalizando o setor (Diversificação de 

Culturas)? 

 

Como os proprietários rurais reagem frente às propostas de inovações ou mudanças referentes 

à produção? 

 

Qual a participação e incentivos da Secretaria Municipal de Agricultura e ou do governo 

quanto a projetos, incentivos ou medidas adotadas? 

 

Existem Cooperativas ou Associações? Explique a atuação. 
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APÊNDICE D - ENTREVISTA: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESQUISA: A REESTRUTURAÇÃO DO TERRITÓRIO DA REGIÃO FUMAGEIRA  

DE ALAGOAS  
ENTREVISTADOS: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS 

Mestranda: Ana Paula Teodoro dos Santos 

Orientadora: Profª. Drª. Rita de Cássia Gomes 

Informações sobre a reorganização espacial dos municípios fumageiros de Alagoas. 

 

Existem quantos associados? Características. 

 

Qual a atual situação da produção fumageira? 

 

Qual a participação dos Bancos para com os produtores? 

 

Qual o tamanho médio das propriedades? 

( ) menor 1 ha               ( ) 10 – 20 ha               ( ) 200 – 500 ha 

( ) 1 - 2 ha                     ( ) 20 – 50 ha               ( ) 500 – 1000 ha 

( ) 2 – 5 ha                    ( ) 50 – 100 ha 

( ) 5 – 10 ha                  ( ) 100 – 200 ha 

 

Qual a quantidade e as características da força de trabalho? 

 

Como se dá a relação produtor-empresa (produtor-atravessador-empresa)?  

 

Há outros sistemas de cultivos ou atividades que estão revitalizando o setor (Diversificação de 

Culturas)? 

 

Como os proprietários rurais reagem frente às propostas de inovações ou mudanças referentes 

à produção (diante da crise)? 

 

 Qual a participação e incentivos do governo quanto a projetos, incentivos ou medidas 

adotadas? 

 

Os produtores fazem parte de Cooperativas ou Associações? Comente. 
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APÊNDICE E - Produto Interno Bruto* dos municípios da Região Fumageira (2000 e 2011) 
 

 

TABELA 26: Produto Interno Bruto* dos municípios da Região Fumageira (2000 e 2011) 

 PIB (MIL REAIS) 

MUNICÍPIO 

ALAGOAS 

BRASIL 

2000 2011 

AGROPE-

CUÁRIA 

INDÚS-

TRIA 

SERVI- 

ÇOS 

AGROPE- 

CUÁRIA 

INDÚS-

TRIA 

SERVI- 

ÇOS 

Arapiraca 48.545 68.872 303.058 36.722 326.180 1.545.228 

Campo 

Grande 

3.284 1.709 7.826 2.345 4.714 25.486 

Coité do 

Nóia 

7.308 1.185 9.515 2.733 3.725 30.646 

Craíbas 13.076 2.080 16.980 9.673 8.115 63.272 

Feira Grande 13.025 2.155 17.492 7.700 7.304 63.622 

Girau do 

Ponciano 

30.711 2.931 26.562 12.849 11.985 99.287 

Lagoa da 

Canoa 

8.914 2.057 17.694 6.677 6.363 53.117 

Limoeiro de 

Anadia 

6.193 2.392 18.814 13.669 8.450 75.880 

São 

Sebastião 

16.124 3.277 25.994 25.233 12.660 118.786 

Taquarana 4.417 2.064 15.585 9.255 6.846 60.991 

FONTE: IBGE. Elaborado pela autora, 2013. Nota: * Valor adicionado bruto da agropecuária, 

indústria e serviços a preços correntes.
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