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RESUMO 

 

SILVA, Dênis Carlos da. Configuração do circuito espacial de produção 

sucroalcooleira em Alagoas. 2014. 187 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – 

Centro de Ciências Humanas, Letras, Artes. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

2014.  

 

 

A produção sucroalcooleira consiste na principal atividade produtiva do estado de Alagoas, 

abrigando uma estrutura composta por 25 unidades de produção que representa a base 

econômica de mais da metade dos seus municípios, se constituindo no maior produtor do 

setor sucroalcooleiro do Norte-Nordeste, exportando seus produtos para países de diferentes 

continentes. Nesse sentido, buscou-se no presente trabalho, compreender a configuração do 

circuito espacial de produção sucroalcooleira em Alagoas a partir do uso do território, 

analisado à luz dos eventos mais significativos relacionados ao setor e, ainda, o conjunto de 

normas estabelecidas pelo Estado, através de órgãos, a exemplo do Instituto do Açúcar e 

Álcool (IAA), e de programas como o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), dentre 

outros, que possuíam a função de estruturar e carrear recursos para o setor sucroalcooleiro. 

Observou-se que os investimentos realizados proporcionaram uma renovação das técnicas 

abrigadas no arcabouço produtivo sucroalcooleiro. Inicialmente, com a substituição dos 

engenhos pelas usinas e, posteriormente, o aperfeiçoamento do processo agrícola e fabril com 

maior aproveitamento dos subprodutos, além da integração produtiva das instâncias, 

especialmente com a produção de açúcar, álcool e geração de energia, intensificando uma 

maior participação do estado na divisão internacional do trabalho, conferindo-lhe uma 

estrutura organizacional segmentada pelos grandes agentes hegemônicos desse processo. 

Dessa forma, a configuração geográfica sucroalcooleira até então existente no território 

alagoano, foi reestruturada e o circuito, cada vez mais, passa a constituir movimentos 

multiescalares, subsidiados pelos círculos de cooperação. Contudo, tal configuração 

demonstrou-se subserviente ao mercado mundial, o que cada vez mais condiciona a adoção de 

práticas hegemônicas que se distanciam das vivências e projetos locais. A verticalidade 

imposta disponibiliza uma configuração que não lhe é peculiar, que apenas serve para 

responder aos comandos dos grandes agentes hegemônicos, caracterizando a continuidade do 

processo capitalista vigente. Ou seja, as empresas sucroalcooleiras usam corporativamente o 

território como recurso para obter mais lucratividade e assim dominar o maior número de 

mercados consumidores.  

Palavras-chave: Produção sucroalcooleira, Circuito espacial de produção, Círculos de 

cooperação, Agentes hegemônicos, Território alagoano.  
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ABSTRACT 

 

 

SILVA, Dênis Carlos da.The circuit production space of sugar in Alagoas.2014. 187 f. 

Dissertation (Master Degree in Geography). Centro de Ciências Humanas, Letras, Artes. Rio 

Grande do Norte Federal University, 2014 

 

 

The sugarcane production consists in the principal product activity in the state of Alagoas, 

holding a structure composed of 25 unities of production that represents the economic base of 

more than a half of its municipies, what make it be the biggest producer of the sector in North 

and Northwest, exporting its products for countries in different continents. From this 

reference, it was searched in the present work, to understand the configuration of the circuit 

space production of sugar cane in Alagoas, from the use of the territory, trough the analyses 

of the more significant events related to the sector, and, the established rules by the State, 

through the government, by organs like Institute of Sugar and Alcohol (IAA), and programs 

like  National Alcohol Program (Proálcool), between others, that had as function to structure 

and to allocate resources to the sugar cane sector. It was realized that the investments done 

made possible the renovation of techniques used in the sugar cane complex. In the beginning, 

with the substitution of the mill for factories and, afterwards, the improvement of the 

agriculture and factory process themselves, improving the utilization of the byproduct, and the 

productive integration of instances, specially with the sugar, cane, electricity generation 

production, intensifying the participation of the state in the internation division of labor, 

giving it a organization structure divided by big hegemonic agents of this process. SO, the 

sugar cane geographic configuration existing in alagoano territory was restructured and the 

circuit even more pass to constitute movement of many scales, subsidized  by cooperation 

circles. However, this configuration showed itself subservient to world commerce, what 

conditions the adoption of hegemonic practices that are far from the local projects and living 

practices. The verticality imposed offers a configuration that isn’t peculiar, that only serves to 

answer to the big hegemonic agent commands, characterizing the continuity of the present 

capitalism process. It means that the sugar cane factories use corporately the territory as 

resource to obtain more lucrativity and this way dominate the bigger quantity of consumer 

commerce.  

 

Key words: sugarcane production; circuit production space; circles of cooperation; 

hegemonic agents; territory Alagoas. 
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Falar do cultivo da cana e da produção açucareira em Alagoas consiste em revisitar a 

sua formação territorial, desde o século XVI, quando ainda constituía parte da capitania de 

Pernambuco, aos dias atuais. A propósito, destaca Diégues Júnior apud Silva (1990, p. 12) 

que “[...] por isso mesmo não parece acreditável que possa existir uma história das Alagoas 

sem a do açúcar”, haja vista a intrínseca relação existente entre esta e o citado estado 

brasileiro.  

Ainda discorrendo sobre a cana-de-açúcar em Alagoas assevera o aludido autor que 

desbravando o território, as primeiras bandeiras que o exploraram, assentaram-se na 

construção de engenhos. Saem deles os núcleos de povoamento, expandindo-se em blocos, às 

vezes, dispersos, pela disseminação dos engenhos. A seguir o desenvolvimento da cultura da 

cana-de-açúcar adensa a população que vive, ou que vegeta, em derredor da exploração do 

açúcar. Dessa forma, a produção de açúcar esteve relacionada ao surgimento dos três 

primeiros focos de povoamento da região sul da Capitania de Pernambuco, ao norte, em Porto 

Calvo, na região das lagoas Mundaú e Manguaba e ao sul, em Penedo (DIEGUES JUNIOR, 

2012). 

Ao final do século XVI, Cristóvão Linz, um dos primeiros colonizadores, fundou 

cinco engenhos nos vales da Manguaba e do Camaragibe, que prosperaram e logo se tornaram 

10 unidades. De acordo com J. G. da Silva (1990) os dois primeiros engenhos fundados por 

Cristóvão Linz foram o Buenos Aires, no município de Camaragibe, e o Escurial, em Porto 

Calvo. Os solos férteis no sul levou essa porção de Alagoas (atual município de Marechal 

Deodoro) à condição de vila em 1624, em decorrência da implantação de alguns engenhos as 

margens dos rios Mundaú e Paraíba do Meio. Outro ponto situava-se no São Francisco (Vila 

Penedo), onde os engenhos dividiam o espaço com a atividade pecuarista. No século XVII a 

ocupação se deu no médio Mundaú e Paraíba. 

Por sua vez, destaca Andrade (1997), que a cana-de-açúcar foi ganhando importância, 

em função da expansão dos bangüês que perdurou até ser substituído pela usina. Valendo-se 

do relatório produzido por Adrien Vander Dussen (1939) – Relatório das Capitanias 

conquistadas no Brasil pelos holandeses, o autor faz menção ao povoamento de Alagoas a 

partir de 1570, onde aponta a existência de dez engenhos no norte, nos vales do Manguaba e 

do Camaragibe e de seis nas regiões das lagoas (ANDRADE, 1997).  

Em grande maioria, esses engenhos eram movidos à água ou a tração animal, 

principalmente por éguas ou bois, sendo aqueles movidos à água; mais importantes por sua 
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capacidade de esmagamento da cana. Pode-se constatar desse modo, que o povoamento de 

Alagoas foi determinado em grande parte pelos engenhos de açúcar.  

Inicialmente a mão de obra era formada por índios e negros da Guiné, constituindo-se 

em escravos, porém com a escassez dos índios em decorrência das guerras onde eram 

dizimados ou expulsos para o sertão, foram substituídos pelos negros.  

No século XVIII, os banguês ganham modificações técnicas, porém entram em 

declínio, devido à competitividade fervorosa existente pelo mercado europeu, colocando as 

Antilhas sempre à frente nesse aspecto. Problemas como a falta de incentivo direto por parte 

do poder público, o alto desperdício de matéria prima em face da falta de tecnologia presente 

nos engenhos e alto custo de produção. Dessa forma, para manterem-se ativos os engenhos 

precisavam modernizar-se e consequentemente modernizar a agricultura.  

Nesse sentido, algumas medidas foram tomadas, como a “modernização dos 

engenhos”, a abertura dos portos brasileiros as nações amigas (1808), ocasionando o aumento 

nos preços do açúcar, introdução do uso do arado, a substituição da lenha pelo bagaço de cana 

como combustível, a substituição nas moendas dos tambores em posição vertical pelos 

tambores em posição horizontal, a introdução de novas variedades de cana e de máquinas a 

vapor entre outros (ANDRADE, 1997).  

Somados a tudo isso, acrescenta-se a construção de estradas de ferro que no caso de 

Alagoas interligava o interior a Maceió, principalmente as áreas próximas a engenhos. Com 

esse feito, tornava-se desnecessário o deslocamento referente à logística da produção por parte 

de burros ou bois que transportavam o açúcar em pequenas quantidades, sendo a partir daí, a 

produção que passara a aumentar, transportada em trens. 

A evolução dos engenhos alagoanos é destacada por Sant’ana (2011), em A 

contribuição à história do açúcar em Alagoas. De acordo com o autor, o número de engenhos 

em Alagoas, que era de 13 a 14 em 1630, passou para 69 em 1774, elevando-se para 180 em 

1802, saltando para 316 em 1849, subindo para 632 em 1879, atingindo 933 em 1897 e 964 

em 1905. 

Já no século XIX, Levados pela concorrência por mercados e a baixa qualidade do 

açúcar, alguns engenhos alagoanos passaram a projetar-se para o futuro, acoplando turbinas 

que permitiam a produção do açúcar cristalizado. Pode-se destacar como engenhos pioneiros 

em Alagoas o Unussu de Félix José de Gusmão Lira, situado no vale Santo Antônio Grande e 
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o São Salvador, do Dr. Rosende César de Gois, em Camaragibe, considerados por Manuel 

Correia de Andrade (1997) esses senhores de engenho, precursores das usinas alagoanas.  

Essas meia-usinas, assim denominadas pelo autor, abriram espaço para o surgimento 

de engenhos centrais. Os engenhos centrais seriam uma espécie de usina, que dividiria por sua 

vez, a atividade agrícola, que continuaria nas mãos dos banguezeiros e industrial, sob tutela 

desses novos engenhos. Carvalho (2009) define os engenhos centrais, como um novo tipo de 

fábrica que tinha obtido resultado positivo nas Antilhas, permitiriam, na opinião dos ministros 

do Império, com a ajuda governamental, a implantação de tecnologias modernizadoras na área 

dos banguês com a introdução de novas maquinarias, processos de cultivos inovadores e, 

principalmente, a concentração pela ampliação da escala de produção em indústrias mais 

modernas. Assim, surgem as primeiras usinas alagoanas. Portanto, reforçando a assertiva de 

Tenório e Dantas (2010, p.22), que “foi o açúcar o grande agente impulsionador da formação 

inicial da maioria dos atuais municípios e cidades alagoanos”. 

Em síntese, pode-se dizer que as moendas manuais dos engenhos iniciadas no século 

XVI assinalam o início de um processo que perduraria nos séculos seguintes. Por meio da 

combinação de objetos e ações (fixos e fluxos) que originaram, desenvolveram e ampliaram 

novas estruturas de produção agrícola e agroindustrial, constituindo uma rede e promovendo o 

uso do território pelos agentes vinculados a atividade sucroalcooleira.  

Em sintonia com esse quadro de referência e as inquietações dele emanadas, buscou-se 

compreender a configuração do circuito espacial de produção sucroalcooleira no estado de 

Alagoas, evidenciando e analisando as diversas fases por onde passa a produção 

sucroalcooleira, desde a seleção das sementes e o plantio, até o consumo final dos seus 

derivados. Contudo, tal análise não é desenvolvida visando somente entender esse percurso, 

mas também compreender os impactos e as consequências desse circuito para o território 

alagoano, debatendo o funcionamento e a sistematização do processo.  

Nessa caminhada utilizou-se o conceito de território, compreendido como território 

usado, e dentro dessa perspectiva o uso do território. Essa indicação mostrou-se basilar ao 

entendimento das relações e das tramas que originam os circuitos espaciais de produção. Ou 

seja, o uso do território pela empresa é o fato que torna operacional o circuito espacial 

produtivo, de forma que o território, nesse sentido, torna-se o lócus de produção das ações 

hegemônicas. Para Santos (2005, p. 255), o território são formas, mas o território usado são 

objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado.  
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Dessa forma, o uso do território pode ser determinado pela implantação de 

infraestrutura, ou sistemas de engenharia, mas também pelo dinamismo da economia e da 

sociedade. Assim como os sistemas de movimento de homens, capitais, produtos, 

mercadorias, serviços, mensagens e ordens (SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

 Nessa perspectiva torna-se mais clara a compreensão dos circuitos, pois todos esses 

elementos são subjacentes às relações que caracterizam a produção, a circulação e o consumo. 

Assim, as geografias que estão postas marcam profundamente as vivências ou práticas no 

espaço e o individualiza, exigindo a emergência dos elementos impostos pela ordem 

universal, sob o comando dos agentes hegemônicos. É nesse instante em que se dá a 

reprodução da verticalidade que implica na condenação dos substratos de uma localidade 

genuinamente vivida que, a partir daí, passa a ser fragmentada em detrimento dessa lógica, 

passando a vivenciar uma dinâmica imposta pelo mercado mundial que determina os objetos e 

ações a serem disponibilizados no território. 

Marx, em Introdução à Crítica da Economia Política ([1983] 2011), mostrou a 

importância da compreensão dos aspectos multifacetados da internacionalização do capital 

como indicativo da lógica que tem por essência a base de um processo ancorado num mundo 

marcado pela desigualdade, porém de forma combinada. Então, na medida em que se 

desenvolvem os projetos hegemônicos das empresas, se dilui as relações solidárias e 

recíprocas existentes no território. Isto é, o processo produtivo se sobrepõe a qualquer outro 

tipo de condição e instaura a continuidade de uma relação que se apropria dos métodos 

corporativos e empresariais, que por sua vez, incorpora processos técnicos modernos. 

Portanto, correspondendo às exigências dos grandes agentes hegemônicos, contribuindo para 

a difusão das disparidades sócioespaciais que assolam os territórios, uma vez que o 

comprometimento das empresas encerra-se nas instâncias produtivas.    

Na perspectiva geográfica, as discussões sobre circuito espacial de produção são 

empreendidas a priori por Sônia Barrios (1976), por meio do projeto Metodologia para o 

Diagnóstico Regional (MORVEN). As ideias debatidas por esta autora caracterizam o espaço 

geográfico e as ocupações espaciais (leia-se aqui a cana-de-açúcar), não como uma simples 

ocupação e aproveitamento do espaço, mas sim como uma transformação cada vez mais 

ampla e profunda do mesmo. Essa transformação compreende não apenas a produção de bens 

materiais como também a adequação do meio ambiente, participando desse processo vários 

agentes que cooperam para a validação dos projetos da empresa e assim modificam a 

dinâmica territorial.      
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Para Moraes (1985), os circuitos espaciais de produção instalam concomitantemente 

elementos em forma de pares dialéticos, como globalização e fragmentação, homogeneização 

e diferenciação, mundialização e localismo, universalidade e desigualdade. Todos estes 

visualizados na realidade alagoana, de maneira que as formas emolduradas no território não 

traduzem a real explicação dos fatos cabendo uma elucidação a partir da compreensão dos 

agentes envolvidos e da instalação de suas práticas.  

Santos (1986, 2008a), trata especificamente da cana-de-açúcar para exemplificar a sua 

concepção de circuito espacial de produção. Para ele, caso se queira conhecer os circuitos 

produtivos da agroindústria de cana-de-açúcar, ter-se-á de observar todos os momentos da 

produção, desde o seu plantio até o consumo do álcool, do açúcar ou de outros derivados. 

Igualmente, teria de observar vários itens distintos, sobre matéria-prima: origem, formas de 

transporte, tipo de veículo transportador etc.; sobre a mão de obra: qualificação, origem, 

variação das necessidades nos diferentes momentos da produção etc.; sobre transportes: 

qualidade, quantidade e diversidade das vias de transportes; sobre a comercialização: 

existência ou não de monopólio de compra, formas de pagamento, taxação de impostos etc.; e 

sobre o consumo: quem consome, onde, tipo de consumo, se produtivo ou consumptivo etc. 

Considerando ainda, a fase de transição do engenho para a usina. O autor assevera que a área 

considerada conhece então uma mudança em sua organização territorial, nos fluxos que a 

atravessam e nas relações sociais de produção, caracterizando uma nova organização do 

subespaço.  

Para Elias (2003) o desenvolvimento de novas tecnologias e a expansão do meio 

técnico científico-informacional possibilitou a dispersão espacial da produção, redefinindo os 

padrões locacionais das indústrias. Nesse contexto, a circulação assume papel central, pois 

com a constante especialização produtiva haverá uma maior procura por produtos, 

aumentando consequentemente a densidade dos fluxos materiais e imateriais disponibilizados 

no território.   

Consonante, Arroyo (2008), afirma que os circuitos espaciais de produção abarcam as 

diferentes fases do processo geral produtivo (produção propriamente dita, distribuição, 

comercialização e consumo), formados por empresas de diversos tamanhos, voltadas para um 

determinado bem ou serviço e que atingem de forma articulada diferentes frações do 

território. Essa articulação se expressa pelo movimento de inúmeros fluxos de produtos, 

ideias, ordens, informação, dinheiro e excedente.  
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Ainda segundo esta autora, existem circuitos espaciais de produção extremadamente 

dispersos, e outros altamente concentrados no território, para designar o circuito espacial de 

produção sucroalcooleira em Alagoas prefere-se incorporar a definição de Arroyo (2008), ao 

mostrar que há circuitos extrovertidos, vinculados ao mercado externo e, portanto, muito 

influenciados por uma lógica mundial. Daí a importância de analisar os circuitos espaciais de 

produção para obter uma visão dinâmica do território.  

Em texto mais recente, intitulado Espaço Geográfico, Produção e Movimento: uma 

reflexão sobre o conceito de circuito espacial produtivo, Castillo e Frederico (2010) propõem 

uma metodologia para a operacionalização do conceito de circuito espacial de produção, 

fornecendo subsídios e esclarecendo ideias a respeito do tema, contribuindo à compreensão no 

período da globalização. Os autores propiciam ainda uma reflexão sobre a importância e 

operacionalidade dos conceitos de circuito espacial de produção e de círculos de cooperação 

no espaço, num momento em que, “as etapas da produção e da troca encontram-se 

geograficamente mais dispersas, fazendo da circulação uma prioridade e um campo de 

atuação estratégica de Estados e empresas” (CASTILLO; FREDERICO, 2010, p. 462).  

Segundo esses autores, os circuitos espaciais de produção “pressupõe a circulação de 

matéria (fluxos materiais) no encadeamento das instâncias geograficamente separadas da 

produção, distribuição, troca e consumo, de um determinado produto, num movimento 

permanente” (CASTILLO; FREDERICO, 2010, p.464). Já os círculos de cooperação “tratam 

da comunicação consubstanciada na transferência de capitais, ordens, informação (fluxos 

imateriais), garantindo os níveis de organização necessários para articular lugares e agentes 

dispersos geograficamente” (CASTILLO; FREDERICO, 2010, p. 464-465). No que se refere 

aos encaminhamentos metodológicos para a operacionalização do conceito de circuito 

espacial de produção, os autores elencam alguns temas principais, como: a atividade 

produtiva dominante, os agentes envolvidos e seus círculos de cooperação, a logística e o uso 

e organização do território.  

Sendo assim, ao analisar os circuitos, é imprescindível que o faça na perspectiva do 

território, da técnica e das normas, já que em tempos de mundialização da produção e 

especialização produtiva, tornam-se elementos de significativa importância à compreensão 

dos mesmos. E, dessa forma, esse processo circulatório acaba distanciando cada vez mais os 

locais de produção dos locais de consumo, o que permite e instiga o estudo amplo das 

relações entre objetos e ações, ou fixos e fluxos, ancorados no meio técnico científico-

informacional.  
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No caso do circuito espacial de produção sucroalcooleira em Alagoas, pode-se afirmar 

que sua estruturação é controlada por ordens externas, uma vez que grande parcela da 

produção é condicionada à exportação, fato que existencialmente configura a adoção de 

métodos e técnicas modernas em todas as instâncias produtivas, alterando consequentemente 

as práticas e a dinâmica no território. Igualmente, insere a participação de outros agentes, 

como o Estado, nos dois níveis, federal e estadual, atuando como intermediadores de 

interesses dos agentes hegemônicos, por meio de programas ou formulando leis e normas que 

beneficiam e estruturam o referido setor.   

Esta fundamentação teórica suscitou alguns questionamentos que se mostraram 

essenciais ao desenvolvimento da pesquisa, a saber: 

- Qual a configuração do circuito espacial produtivo da cana-de-açúcar no estado de Alagoas? 

- De que maneira esses circuitos se operacionalizam no território alagoano? 

- Quais os principais agentes envolvidos no circuito espacial de produção sucroalcooleira em 

Alagoas e como eles atuam? 

- Como as dinâmicas econômicas do setor sucroalcooleiro de Alagoas são estabelecidas e 

sobrepostas? 

- Qual o papel que o circuito espacial de produção sucroalcooleira estabelece para a coesão 

territorial alagoana? 

- Qual a forma de participação dos agentes nos círculos de cooperação do circuito espacial de 

produção sucroalcooleira em Alagoas? 

 Com base nestas questões chegou-se a elaboração dos objetivos (considerando-se a 

questão central aqui destacada: Compreender a configuração do circuito espacial de produção 

sucroalcooleira no estado de Alagoas). 

 Entender os usos do território na Zona da Mata de Alagoas a partir do circuito 

espacial de produção sucroalcooleira e a sistematização das normas; 

 Analisar a reconfiguração do circuito produtivo sucroalcooleiro em Alagoas a partir 

dos anos de 1990, com a definição da política nacional de desregulamentação do setor 

sucroalcooleiro;  

 Refletir sobre a atuação dos principais agentes hegemônicos do circuito espacial de 

produção sucroalcooleira em Alagoas;  
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 Caracterizar e definir a atuação dos agentes envolvidos nos círculos de cooperação.  

Desse modo, faz-se importante atentar para os procedimentos tomados nessa 

construção. Parte-se da compreensão de se adotar quando vislumbrado os movimentos da 

produção sucroalcooleira, a existência não somente de um circuito, mas de vários circuitos, 

que encadeados tornam-se um todo complexo, uma totalidade que insere diversos agentes. Ou 

seja, um circuito produtivo maior, formado pelas instâncias produtivas (agrícola e 

agroindustrial) e os circuitos complementares (insumos, maquinários, transportes, 

financiamentos, etc.), que dão suporte e constituem o processo para além dos movimentos, 

inferindo decisivamente na configuração dos circuitos espaciais de produção sucroalcooleira e 

consequentemente no território alagoano. 

Nesse primeiro capítulo da dissertação contempla-se uma introdução, onde foi 

abordado sinteticamente a importância do contexto histórico em que se insere a cana-de-

açúcar e sua relação com a formação territorial do estado de Alagoas. Em seguida, 

levantaram-se os motivos que levaram a construção deste trabalho, assim como, uma 

explanação geral do arcabouço teórico.  

No segundo capítulo, desenvolveu-se uma análise mais aprofundada acerca dos 

conceitos basilares da pesquisa, a exemplo de circuito espacial de produção, círculos de 

cooperação e uso do território, ancorado, sobretudo nas concepções de autores, como Marx( 

[1983] 2011), Santos (1986, 2005, 2008a), Moraes (1985) e Castillo & Frederico (2010) 

dentre outros, sempre fazendo correlação com as questões inerentes a cana-de-açúcar em 

Alagoas. Considerou-se, a partir desse ponto, as partes constituintes dos circuitos espaciais de 

produção sucroalcooleira, dividindo-se em pré-produção, produção e pós-produção, 

analisando-os assim, como um processo formado a partir de um circuito maior e por circuitos 

complementares. Desse modo, percebeu-se que no período atual, os objetos e ações 

disponibilizados no território alagoano, por meio dos circuitos espaciais de produção, agem 

diretamente em sua organização, configuração, normatização e racionalização.  

Nesse sentido, o Estado assume papel central, sobretudo a partir dos anos de 1933, 

com a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), e do Programa Nacional do Álcool 

(Proálcool) institucionalizado no início da década de 1970. Estes programas normatizaram o 

setor sucroalcooleiro e inseriram novos objetos e ações através de uma política de 

investimentos e repasses que ocasionaram uma nova dinâmica no setor. Foi nesse período que 

o circuito espacial de produção sucroalcooleira de Alagoas viveu seu apogeu, com recordes de 

área plantada com cana-de-açúcar, grande número de usinas e destilarias em funcionamento, 
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abertura para empréstimos e financiamentos, expansão do mercado externo e, 

consequentemente, elevadas taxas de lucro para os usineiros.  

Passada essa fase que perdurou até 1990, o Estado se retira e o setor passa por uma 

nova reconfiguração. Com a liberalização do mercado, as usinas passam a lidar diretamente 

com as negociações e a investir em estratégias modernas no que tange a adequação de 

equipamentos e técnicas mais aprimoradas na fabricação de seus produtos, elementos que as 

fazem não só aumentar a produção, como também conquistar novos mercados.   

Compreende-se que a inserção de novos eventos e de novos processos técnicos que se 

instauram nos territórios ocorre de maneira distinta, conforme o tempo-espaço estabelecido. 

Nesse sentido, o espaço geográfico, é definido por Santos (2009), como heranças e 

coexistências, ou seja, o espaço é constituído por tempos tecnológicos diferentes. Isto é, 

Subespaços pertencentes a uma mesma totalidade, porém vivenciando tempos técnicos 

diferentes, com atribuições e mecanismos diferentes, cabendo à afirmação de que o espaço 

geográfico testemunha a realização da história, sendo a um só tempo passado, presente e 

futuro.  

No terceiro capítulo focaliza-se a funcionalidade e pertinência das redes, das técnicas e 

da fluidez no território atreladas a análise das instâncias produtivas do circuito espacial de 

produção sucroalcooleira em Alagoas. Mostrou-se todas as etapas produtivas, com a produção 

das mudas e a modificação genética, o processo agrícola da cana-de-açúcar nas usinas, a mão 

de obra utilizada, a etapa agroindustrial de transformação da cana em açúcar e álcool, a 

logística e o escoamento dos produtos. A partir dessa análise, verificou-se a presença 

acentuada de instrumentos técnicos modernos em todas as etapas produtivas. A ciência e a 

informação, também assumem papel fundamental, pois trazem uma nova dinâmica para o 

setor e inclui a partir de seus instrumentos, a capacidade de produzir com mais eficiência.   

Na primeira etapa produtiva, a cana-de-açúcar passa por um processo de 

melhoramento genético que ocorre na Estação Experimental Serra do Ouro, localizada em 

Murici-AL. Esses cruzamentos genéticos são encaminhados para o Programa de 

Melhoramento Genético da Cana-de-açúcar (PMGCA), na Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL), onde são analisados por meio de testes e devidamente destinados às usinas ou 

produtores. Em seguida, compartilhado com as universidades integrantes da Rede 

Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (RIDESA). Constatou-se 

que a partir desses avanços técnicos científicos, a produtividade média dos canaviais 
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aumentou de 43 toneladas por hectare, em 1961, para 74 toneladas por hectare, em 2005, 

comprovando a importância do uso dessas ferramentas na atualidade. 

 Ao chegar nas usinas, as mudas podem ser plantadas de forma semi-mecanizada ou 

mecanizada. Antes, porém o solo previamente passa por várias etapas de tratamento com 

adubos e outros insumos. A participação da mão de obra é fundamental, em menor ou maior 

grau, a depender da utilização do método de plantio ou colheita, já que também podem utilizar 

máquinas para as respectivas atividades. Na etapa agroindustrial, observou-se que as usinas 

são dotadas de uma infraestrutura moderna, o que faz com que o beneficiamento da cana-de-

açúcar ocorra de forma rápida e eficaz. A mão de obra empregada neste setor é formada 

basicamente por técnicos e engenheiros, operadores de máquinas e parte administrativa. 

Com relação ao escoamento dos produtos (açúcar e álcool), verificou-se que se dá pelo 

sistema multimodal, através da utilização de transporte rodoviário em território nacional, da 

unidade produtiva ao porto de Maceió (AL), e marítimo até o país de destino, por meio de 

navios. É importante frisar que a malha viária de Alagoas funciona como elo entre as usinas e 

o porto, isto é, as rodovias estaduais e federais atuam como importantes meios indicativos a 

um ponto de confluência, de onde se verifica os fluxos em grande escala.  

Sendo assim, pode-se destacar a forte presença do Estado e das técnicas nos 

desdobramentos do uso do território pela atividade sucroalcooleira em Alagoas. Percebe-se a 

constituição de uma rede, formada por vários agentes que atuam na sistematização de 

processos fluidos, que extrapolam os seus limites territoriais. Logo, terminam por configurar 

o território alagoano como um subespaço integrante da divisão internacional do trabalho e, 

consequentemente, sujeito a ordens externas que introduzem uma dinâmica espacial voltada 

para suprir a necessidade do mercado mundial. 

No quarto capítulo são mostradas as relações intersetoriais do circuito espacial de 

produção sucroalcooleiro alagoano e os círculos de cooperação. Assim, entende-se que são 

formados circuitos complementares pertencentes a diferentes ramos da economia e que 

auxiliam na concretude de sua configuração. Na análise realizada partiu-se da compreensão 

do seguimento de crédito bancário, primordial ao setor sucroalcooleiro. A partir da análise do 

papel desempenhado pelo Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) e pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), se constata a financeirização das relações 

vislumbrando a produção de cana-de-açúcar. Também buscou-se aprofundar a discussão sobre 

a atuação das unidades de produção de açúcar e álcool de Alagoas, focando suas estruturas, 

funções e projeções nos mercados interno e externo. E ainda, a identificação dos principais 
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agentes intersetoriais complementares que as subsidiam na produção sucroalcooleira, como as 

indústrias de insumos e implementos agrícolas, perpassando pela circulação de bens de 

capitais, bens intermediários e de consumo. 

De forma geral, percebe-se que o grande volume de capital repassado para o setor 

sucroalcooleiro nacional e alagoano é viabilizado pelo Estado Brasileiro por meio de seu 

sistema de financiamento de crédito, com linhas específicas para os circuitos produtivos 

sucroalcooleiros. Nesse contexto não somente as unidades de beneficiamento de cana são 

contempladas, mas também todas as empresas que lhe dão suporte, como as de insumos e 

implementos.   

Em seguida, discutiu-se os círculos de cooperação inerentes aos circuitos espaciais de 

produção sucroalcooleira alagoana. Isto é, se deu ênfase à importância das ações e 

informações repassadas por meio das associações e órgãos oficiais que atuam nesse setor nos 

níveis nacional e regional, que também assumem o papel de estruturas que prestam 

assistência, divulgam as ações e dão representatividade ao mesmo. Nesse sentido, os círculos 

de cooperação tornam-se substanciais na estruturação dos circuitos, pois permitem o 

estabelecimento de uma organização que subsidia os agentes hegemônicos da cana-de-açúcar 

na definição e alcance das suas metas.  

A empiricização da atividade canavieira em Alagoas através dos movimentos 

operacionalizados pela produção, circulação e consumo de seus produtos, revelam uma 

configuração territorial que se caracteriza pela trama dos novos objetos e ações, essenciais 

para a concretude dos circuitos espaciais de produção e dos círculos de cooperação 

sucroalcooleiros.  
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Neste capítulo, toma-se como ponto de partida a compreensão acerca dos conceitos 

basilares norteadores da pesquisa, tais como, uso do território, circuito espacial de produção e 

círculos de cooperação, sempre priorizando a correlação com as questões inerentes a produção 

da cana-de-açúcar. Adiante, deu-se relevo a participação do Estado e o sistema normativo, 

atuando como importantes ferramentas à concretude da produção hegemônica sucroalcooleira 

em Alagoas. Em seguida, pós-regulamentação estatal, adentra-se num período de 

reestruturação produtiva (1990), onde as empresas reorganizam-se e organizam por sua vez o 

mercado, subsidiadas pelas redes e infraestruturas técnicas modernas. Por fim, a discussão 

encaminha-se à incorporação da ideia de sucessões e coexistências, considerando as 

particularidades da produção de cana-de-açúcar no Sertão alagoano em contraposição ao 

circuito sucroalcooleiro hegemônico da Zona da Mata.  

 

2.1Uso do território, circuito espacial de produção e círculos de cooperação: conceitos 

basilares à compreensão da geografia da cana-de-açúcar em Alagoas. 

 

O território, entendido como o espaço socialmente usado, é o lócus de produção das 

ações dos homens, das empresas, dos Estados e demais instituições. Ou seja, o território pode 

ser compreendido como sinônimo de espaço geográfico, espaço resultante das práticas de 

todos os agentes, que envolve todas as ações e todos os interesses sociais (SANTOS et al. 

2000). 

O território usado como categoria de análise é concebido, ainda de acordo com Santos 

(et. al. 2000), como espaço banal, espaço de todos, constituindo-se no arcabouço das ações 

desenvolvidas pelos atores da vida social. Nesse sentido, o território usado pode ser entendido 

através de uma noção dinâmica, onde as tramas de relações se diversificam e as 

materialidades e os conteúdos dos objetos mudam de acordo com o tempo em que são 

disponibilizados, alterando nesse contexto as formas e os conteúdos de cada um e 

consequentemente a configuração do território.  

A categoria de análise território usado, traduz algumas especificidades na obra de 

Milton Santos. A indissociabilidade entre espaço e território revela uma compreensão 

operacional das práticas, cabendo uma reflexão, não com ênfase na sua nomenclatura, mas 

sim, na materialidade das ações que permeiam o espaço, o território e o lugar. Assim, 

percebem-se traços de uma linguagem peculiar em tais conceitos como integrantes de uma 
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totalidade maior, já que a sua preocupação não é exatamente com a terminologia, mas com a 

realidade.  

Nesse viés, cabe uma distinção entre território usado e uso do território, sendo essas 

duas categorias passíveis de definições opostas, porém interpostas. O território usado 

reconhece as funções exercidas pelos vários agentes sociais a exemplo do Estado, empresas, 

instituições, organizações e o homem num emaranhado de situações que podem ser: 

conflituosas, harmoniosas ou arquitetadas e articuladas em função de objetivos que se 

constituem como pano de fundo dessas relações. Por sua vez, o uso do território pode ser 

entendido como recurso pelo agente hegemônico; ou compreendido como resultado de 

projetos particulares, orientados por uma razão que tem vistas somente para finalidades 

específicas e previamente determinadas. Aparecendo assim como um uso indiferente ao meio 

próximo, alheio ao meio circundante. Ou seja, o território de interesse das empresas.  

É nessa perspectiva que busca-se aqui, analisar o circuito espacial de produção 

sucroalcooleiro em Alagoas, visando entender as múltiplas relações existentes no território 

considerando os reflexos da operacionalização das práticas da atividade sucroalcooleira no 

referido estado, e destacando os agentes hegemônicos desse processo, suas estruturas e seus 

projetos
1
.  

Logo, convém ressaltar que compreender o uso do território, implica na compreensão 

da dinâmica espacial da empresa que condiciona a situação dos territórios quando estes estão 

inseridos na divisão territorial do trabalho e, por conseguinte, dos vários desdobramentos das 

ações de todos os agentes que compõem o circuito espacial produtivo. Ou seja, tratar do uso 

do território consiste, nesse sentido, tratar da totalidade das ações. Nesse contexto, fica 

evidente que nas articulações projetadas dentro da categoria território usado estão às 

imbricações que caracterizam o uso do território efetuado pelo agente hegemônico. Nesse 

caso específico, as unidades produtoras de açúcar e álcool de Alagoas, que singularizam as 

ações e estabelecem uma relação sequiosa com seu entorno. Porém, escamoteada por ações 

disponibilizadas à sociedade com o auxílio de outros agentes, que as colocam como 

servidores muito importantes no seguimento social, através da elaboração de “projetos 

sociais”, como por exemplo, a manutenção de escolas públicas para comunidades próximas, 

assistência social, como doação de cestas básicas às famílias carentes ou até mesmo a 

preservação de florestas e nascentes.   

                                                        
1 A noção de projeto introduz a passagem presente – futuro, expressando a potência da práxis. Articula a técnica 

e ação e caracteriza ação de natureza propriamente política(RIBEIRO, 2003, p. 32).1 
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Diante desse quadro, convém observar as considerações de Santos (2005) sobre o 

acontecer hierárquico
2
, para designar as atividades que seguem um comando, que tendem a 

ser concentrados e obrigam a aderência dos lugares a essa tendência, ou melhor, um comando 

que segue a verticalidade imposta pela dinâmica da hegemonia global. Seguindo nesse 

direcionamento, o referido autor define acontecer hierárquico como: 

 

[...] um dos resultados da tendência à racionalização das atividades e faz-se sob um 

comando, uma organização, que tendem a ser concentrados e nos obrigam a pensar 

na produção desse comando, dessa direção, que também contribuem à produção de 

um sentido, impresso na vida dos homens e na vida do espaço. (SANTOS et al, 
2000, p. 257). 

 

 

Nesse contexto, deve-se considerar um fator importante na caracterização do uso do 

território, o período técnico-cientifico informacional
3
. O atual período é marcado pela união 

entre técnica, ciência e informação sob a égide do mercado (que por causa da técnica e da 

ciência, torna-se global). Neste período, os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo 

técnicos e informacionais. A ciência e a tecnologia, junto com a informação, estão na própria 

base da produção, da utilização e do funcionamento do espaço. Logo, a globalização com toda 

a sua estruturação técnica, científica e informacional condicionam ao território um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações. 

Considera-se então, que os processos de produção de açúcar e álcool conferem a uma parcela 

do território alagoano uma densidade técnica atualizada, propiciada pelas estruturas das 

unidades de produção (usinas), pelos equipamentos, a utilização de diferentes variedades de 

cana-de-açúcar e o manejo do solo que justamente intensificam os fluxos de mercadorias e de 

informações e desenvolvem processos diferenciados, cada vez mais eficazes, tanto na área 

agrícola quanto na agroindustrial. Porém, estas ações acarretam uma dinâmica territorial 

atrelada aos atributos e disposições do mercado mundial, que por sua vez, se limita a 

incentivar e contribuir apenas com a rotatividade da produção, sem considerar as relações 

sociais que estão inseridas e assumem papel fundamental na estruturação e dinâmica do 

circuito espacial de produção.  

Nessa direção, o presente estudo contempla a análise do circuito espacial de produção 

sucroalcooleira no estado de Alagoas, considerando os vários rebatimentos das ações dos 

agentes hegemônicos ligados a esse processo, os quais fazem existir e concretizarem o uso do 

                                                        
2
 O acontecer hierárquico trata-se de um cotidiano imposto de fora, comandado por uma informação privilegiada, 

uma informação que é segredo e é poder (SANTOS, 2005, p. 257). 
3 “Este período começa praticamente após a Segunda Guerra Mundial, e sua afirmação, incluindo os países de 

terceiro mundo, vai realmente dar-se nos anos 70” (SANTOS, 2009, p. 238). 
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território por essa atividade que é parte integrante do território usado em Alagoas. Dessa 

maneira, se faz importante enfocar que a análise então empreendida vai além do 

acompanhamento das etapas da produção, uma vez que o entendimento de circuito espacial de 

produção é mais abrangente e considera os rebatimentos das ações executadas no território e, 

consequentemente, a totalização de sua dinâmica. 

Desse modo, buscou-se compreender as articulações dos processos produtivos da 

cana-de-açúcar, considerando nessa condição, a existência de não apenas um circuito 

produtivo, mas o que se pode denominar de circuitos, uma vez que, para ocorrer à fabricação 

do açúcar e do álcool, deve-se considerar a existência de processos e etapas que muitas vezes 

exigem objetos e ações correspondentes a outros circuitos, mas que ocupam espaço e função 

nas atividades produtivas da cana. Em suma, tais objetos e ações se circunscrevem a partir das 

seguintes etapas no processo de produção sucroalcooleira: a) base da formação do processo 

produtivo; b) parte agrícola, que ocorre ainda no campo, com o cultivo de cana; c) 

agroindustrial, que se dá dentro das unidades (usinas), ocorrendo à obtenção de produtos 

como o açúcar e álcool, principais dentro desse circuito espacial de produção e por fim; d) a 

circulação e o consumo, onde se apoiará vários processos inerentes à logística e a direção da 

produção. 

Considerar esses processos em sua complexidade é, obrigatoriamente, dispor das 

interrelações constituídas pelas teias dos circuitos e caracterizar os agentes em suas mais 

diversas funções na trama de processos e conjunturas dispostas na sistematização da 

produção, circulação e consumo. É nesse sentido que a Figura 01 exemplifica as várias 

relações existentes na configuração do circuito espacial de produção sucroalcooleira.  

Percebe-se que o inicio do processo circulatório canavieiro começa com o que se 

denomina de pré-produção com o subsídio da indústria de máquinas e equipamentos 

agropecuários, indústria de insumos agropecuários, pesquisa agropecuária, extensão rural, 

assistência técnica e financiamento. A partir daí ocorre o processo de produção agrícola da 

cana, contando com a participação de parte da mão de obra, que apresenta características 

próprias. Na sequência, destina-se a produção para as unidades agroindustriais (usinas), as 

mesmas vão receber o suporte por parte de financiamento, para compor o capital de giro, 

indústrias de bens de capital e indústria de bens intermediários. Depois de vários processos 

internos dentro da usina e com a participação da mão de obra ocorre a transformação da cana 

em açúcar e álcool. O açúcar é destinado a empresas de exportação de atacadistas e o álcool 

encaminhado à Petrobrás e a empresas de exportação, configurando a etapa da pós-produção.
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                               Figura 01: Fluxograma representativo dos circuitos espaciais de produção sucroalcooleira 

 

         Organização: SILVA, D. C. 
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Não se pode deixar de mencionar a existência das solidariedades organizacionais, 

pois elas vão subsidiar as corporações e instituições nacionais e internacionais na 

manutenção e organização do território que se configura conforme suas estratégias. Logo, 

pode-se considerar que, 

 

[...] os circuitos espaciais de produção e os círculos de cooperação do espaço são 

formados por um conjunto de fixos materiais e fluxos materiais e imateriais, que 

atuam em solidariedade durante todo o processo de produção, distribuição, 

circulação e consumo de um produto e, devido a isso, engendram nas diferentes 

frações ou escalas do território novos conteúdos políticos, técnicos e 

organizacionais (MORAES, 2013, p. 17). 

 

 

Em conformidade com o exposto, percebe-se que o circuito espacial de produção 

sucroalcooleira está ligado a uma rede de circuitos, ou em outras palavras: 

 
[...] o circuito espacial não é uma totalidade fechada, pois mantém relação de 

dependência, complementaridade, etc., tanto com círculos de cooperação, tanto 

com outros circuitos produtivos e todo um conjunto de elementos que servem 

para alimentá-lo, com investimentos, apoio técnico científico, informações, 

insumos etc. (BOTELHO, 2010, p.51). 
 

 

 Importante também se faz o entendimento desse processo não como uma indicação 

linear, mas como uma dinâmica processual de elementos e agentes em constante 

movimento, que seguem uma proposta vertical de funcionamento e regem suas 

participações em vários seguimentos, articulando-se assim, com outros circuitos produtivos 

e integrando-se a outras dinâmicas.  

O circuito espacial de produção sucroalcooleira é formado então, por um circuito 

maior e por circuitos complementares, onde a articulação entre estes se realiza através dos 

círculos de cooperação, preponderantes na formação de relações cada vez mais intensas 

entre agentes e lugares, além de permitir que a empresa se sobressaia em seus diversos 

projetos, uma vez que não se pode perder de vista, que no atual período as trocas se fazem 

mais intensas, exigindo uma cooperação que se faz fundamental no prolongamento dos 

ditames empresariais. Adiante, reservou-se um subitem específico sobre este assunto. 

Sendo assim, para uma melhor compreensão da dimensão espacial da cana-de-

açúcar no estado de Alagoas, deve-se inicialmente considerar as ideias de Marx 

([1983]2011), quando o mesmo afirma que todos os processos pertencentes à produção, à 

circulação, à troca e ao consumo fazem parte de um todo operacional. Segundo o autor, 

“não chegamos à conclusão de que a produção, a distribuição, a troca e o consumo são 

idênticos, mas que são antes elementos de uma mesma totalidade, diferenciações no 
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interior de uma unidade” (MARX, [1983] 2011, p. 246). Ou seja, um está intimamente 

ligado ao outro, para que haja a produção, obrigatoriamente, deve-se pensar no consumo, 

pois ainda como destaca este autor, sem produção não há consumo, mas sem consumo 

também não haveria produção, porque neste caso a produção não teria nenhum objetivo. 

Assim como a distribuição é um produto da produção, não só no que diz respeito ao objeto, 

apenas podendo ser distribuído o resultado da produção, mas também no que diz respeito à 

forma, determinando o modo como o produtor participará na distribuição. E, 

consequentemente, a própria circulação é um momento determinado da troca, ou a troca 

considerada na sua totalidade. Logo, na medida em que o consumo surge como um dos 

fatores da produção, a troca constitui manifestamente um momento da produção.  

Percebe-se dessa forma, que todos os momentos estão ligados à etapa da produção, 

ela é quem vai determinar as demais etapas e circunscrever os passos segmentados a 

posteriori. Ou, como afirma o próprio autor, “uma produção determinada determina, 

portanto, um consumo, uma distribuição, uma troca determinada, regulando igualmente as 

relações recíprocas determinadas desses diferentes momentos” (MARX, [1983] 2011, p. 

246). No caso da cana-de-açúcar, o destino dos produtos já está determinado no momento 

da produção, uma vez que se produz a quantidade, a especificidade e a qualidade exigida 

para cada destino, tudo é esquematicamente pré-estabelecido, até mesmo, antes da 

produção. 

Na Geografia, merece relevo a discussão empreendida pelo projeto “MORVEN: 

Metodologia para o Diagnóstico Regional”, desenvolvido pelo Centro de Estudios Del 

Desarrollo (CENDES) da Universidade Central da Venezuela. Este estudo foi coordenado 

por Sônia Barrios
4
, para quem, 

 
As práticas econômicas, em cada conjuntura histórica, compreendem o conjunto 

de ações sociais que tenham por finalidade a produção, a distribuição e o 

consumo de meios materiais (valores de uso – valores de troca). Sua realização 

implica a utilização de meios materiais – a tecnologia e os objetos de trabalho –, 

assim como o estabelecimento de relações entre os homens que participam 

coletivamente de tais processos (BARRIOS, 1976 apud SANTOS, 1986, p. 3).  

 

Desse modo, para entender os circuitos espaciais de produção sucroalcooleiros, há 

que se considerar o espaço econômico das unidades de produção de açúcar e álcool 

(usinas), espaços que se entrecruzam sobre os marcos geopolíticos nacionais, e que com 

                                                        
4 Autora de La Construcciòn Social del Espacio, escrito em 1979 para o Centro de Estudios Del Desarollo, 

Universidad Central de Venezuela. Traduzido para o português por Antonio de Pádua Danesi. In: A 

Construção do Espaço. Org.: Maria Adélia de Souza e Milton Santos. São Paulo: Nobel, 1986. 
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frequência os sobrepassam. Nesse sentido, os conceitos de circuito espacial de produção e 

círculos de cooperação se encaixam perfeitamente, já que no processo de espacialização da 

produção a empresa/indústria influencia as regras do mercado, se servem e assim impõem 

seus projetos. Então, a cada movimento existe uma articulação que, posteriormente se 

refletirá de forma direta na realidade como consequência maior e direcionamento lógico. 

Nessa perspectiva, segundo Santos (2008a, 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”. Entender todo esse percurso significa também 

entender os reflexos e impactos causados por tal circuito produtivo e, por conseguinte, 

conhecer minuciosamente as diversas faces e relações estabelecidas através do uso do 

território. Para Castillo e Frederico (2010, p. 464) “os circuitos espaciais de produção 

pressupõe a circulação de matéria no encadeamento das instâncias geograficamente 

separadas da produção, distribuição, troca e consumo, de um determinado produto, num 

movimento permanente”. Assim, observa-se que os circuitos espaciais de produção se 

estruturam a partir de uma atividade produtiva definida como “primária ou inicial e 

possuem uma série de fases ou escalões correspondentes aos distintos processos de 

transformação porque passa o produto principal da atividade até chegar ao consumo final” 

(SANTOS, 1986, p. 121).  

Comungando com esse pensamento, cabe destacar a importante contribuição de 

Antonio Carlos Robert Moraes (1985), com uma compreensão do circuito espacial de 

produção numa perspectiva de multiescalaridade, trata-se do entendimento do processo 

produtivo que não se encerra no simples ato de produzir, mas que vai além da produção até 

o consumo, considerando as várias etapas a que se submete determinada commoditie, 

observando as relações distintas em cada etapa e considerando a dinâmica dos fluxos 

globais em conformidade com as ações que se materializam no território em tempos de 

globalização. Para esse autor: 

 
   Os circuitos espaciais de produção e os círculos de cooperação no espaço devem, 

então, serem discutidos na ótica da mundialização do espaço geográfico e da 

globalização das relações sociais de produção. Trata-se de clarificar instrumentos 

conceituais para compreender a divisão espacial do trabalho em múltiplas escalas 

(MORAES, 1985, p.3). 

 

Nesse sentido, “a divisão territorial do trabalho, ao mesmo tempo em que promove 

uma dispersão geográfica das atividades produtivas, fornece as forças de concentração” 

(ARROYO, 2012, p. 24), passando a haver dessa forma, a especialização produtiva dos 

lugares, característico do jogo de combinações arquitetado pela lógica global.  
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Desse modo, os lugares se individualizam e buscam a especialização como 

instrumento maior, de tal forma que estas localizações deverão ser discutidas de acordo 

com os apontamentos da divisão internacional do trabalho. Pois, a economia global e o 

espaço de relações globalizado tornam na visão de Moraes (1985, p.19), “os circuitos 

multiescalares”, ou seja, envolvidos numa trama de interesses internacionais, consolidando 

com clareza a hierarquia dos lugares, formando múltiplos arranjos na combinação da 

desigualdade que se estabelece e mantém a dialética sempre marcante ao longo de todo o 

processo.   

Ainda é importante destacar, que as geografias ocasionadas pelos movimentos da 

produção, concomitantemente, contribuem, por sua vez, para essas novas acepções 

simbólicas e indicativas de verticalidade. Nesse sentido, é possível entender os fixos e os 

fluxos que consideravelmente marcam esse processo e vislumbrar a partir deles as 

particularidades dos circuitos espaciais de produção sucroalcooleiro, acarretando no 

aumento da importância dos chamados capitais fixos (estradas, pontes, máquinas, veículos 

e instalações das usinas e destilarias), e dos capitais constantes (sementes especializadas, 

fertilizantes, pesticidas, etc.). Elementos que de alguma maneira proporcionam ao território 

novas possibilidades e novos usos. Assim, de acordo com Santos (1999, p. 11), assinala-se 

que tais objetos já elencados somados vão, de alguma forma, “garantir e até subsidiar a 

produção, a circulação e o consumo”.  

Dessa forma, “o aumento das trocas materiais, possibilitado pelo aprofundamento 

da divisão territorial do trabalho, é o fato que torna operacional o circuito espacial 

produtivo” (CASTILLO; FREDERICO, 2010, p. 464), já que existindo espaços 

especializados aumenta-se a necessidade das trocas e da circulação.  

Assim, conforme Santos (1999, p. 16), “caminhou-se ao longo dos séculos, da 

antiga comunhão individual dos lugares com o universo para a comunhão hoje global: a 

interdependência universal dos lugares é a nova realidade do território”. Dessa forma, as 

constituições desses fluxos organizacionais convertem-se em uma estrutura intensa de 

relações segmentadas para a regulação e uso do território. A base material desse processo 

vai além das fronteiras nacionais e se alargam em relações de dependência, cada vez mais 

intensa e, consequentemente, constitutiva da economia contemporânea.  

Um dos fatores responsáveis por essa abrangência fluída e extremamente 

importante encontra-se em toda parte e fornece a sustentação necessária para a relevância 
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da empresa, as redes. A ideia e a realidade das redes são dados fundamentais para se 

entender a dinâmica atual do território (SANTOS 1999a). As redes estabelecem o elo entre 

os lugares e o mundo e fornecem o combustível necessário para a manutenção e 

concretização do sistema produtivo global. Assim, os empreendimentos, os objetos 

(materiais e imateriais), as tecnologias dentre outros meios presentes na realidade 

alagoana, se constituem em infraestruturas cabíveis e formadoras de uma rede, ou seja, 

uma base que cada vez mais fornece o caminho para essas diversas conexões existentes 

entre Alagoas e o mundo.  

Verifica-se então, que a discussão empreendida acerca do conceito de circuito 

espacial de produção, remete à questão do território ou especificamente do uso do 

território, em grande parte representada pelos movimentos e ligações entre os diferentes 

pontos, através da divisão territorial do trabalho e a configuração que se estabelece na 

relação entre agentes hegemônicos e não hegemônicos. 

A partir desses apontamentos, percebe-se a importância deste estudo para o 

entendimento da realidade alagoana. As várias ligações protagonizadas por Alagoas por 

meio dos circuitos espaciais produtivos do açúcar e do álcool a coloca em posição de 

destaque no Nordeste e no Brasil e insere o estado na divisão internacional do trabalho, 

consequentemente constituindo-se a partir da indicação da especialização produtiva dos 

lugares num subespaço interligado ao mundo, implicando a partir desse ponto na influência 

de agentes externos e internos na organização, configuração, normatização e racionalização 

de frações do território alagoano. 

 

2.2 A intervenção do Estado e as normas no circuito espacial de produção 

sucroalcooleira 

 

 

O Brasil tem passado por um acelerado processo de mudanças sociais, políticas e 

econômicas que vem acentuando desde a década de 1970 até os dias atuais. Estas 

mudanças exigem uma nova posição por parte do Estado. Na verdade, o processo de 

globalização e todo o cabedal de fatores que surgiu nesse período exigem novas formas e 

adaptações, o que atribui ao Estado um papel central, porém não exclusivo no uso dos 

territórios. Nessa perspectiva, o Estado vem se montando com suas estratégias de atuação e 

se utilizando de novas variáveis, assumindo um papel atuante frente às iniciativas das 
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empresas, que passam a exigir e comandar cada vez mais as mudanças refletidas na 

sociedade, participando ativamente na organização social, econômica e política dos 

territórios. Nesse sentido, 

[...] a economia internacional, tal como é organizada atualmente, coloca os 

países frente a novas realidades cujo domínio escapa aos indivíduos e mesmo a 

maioria das firmas. A variabilidade dos preços dos produtos, a extrema rapidez 

da evolução tecnológica ou dos processos administrativos, as necessidades de 

trocas mais extensas, os enormes movimentos que interessam hoje todas as 

firmas e todas as pessoas ultrapassam, entretanto suas forças e exigem a presença 

de uma entidade de nível superior capaz de encontrar um meio de disciplinar 

estas forças diferentemente desencadeadas (SANTOS, 2008b, p.226). 
 

 

É assim que o Estado se faz presente, agindo como agente incentivador das práticas 

hegemônicas, garantido a autonomia e capacidade para as empresas agirem conforme seus 

interesses. Agindo dessa forma, este ente contribui ainda para legitimar os projetos 

hegemônicos e fortalecê-los em meio a práticas e acordos, instaurando iniciativas que 

ordenam a transformação do território através do seu uso, seguindo uma lei de fora, externa 

a toda a elaboração local, já que a empresa não compartilha da horizontalidade e da 

solidariedade presente nos lugares, ela está conectada a outros pontos que exigem a 

produção e a legitimação de práticas capitalistas, que dão sequência ao sistema e as fazem 

agirem de modo inverso aquele encontrado até então na localidade.  

Logo, a presença das empresas molda a dinâmica dos territórios e o conduz a novas 

práticas, sua presença “muda o esquema, de emprego, muda as relações econômicas, 

sociais, culturais e morais dentro de cada lugar, e também o orçamento público” 

(SANTOS, 1997, p. 18). Assim, percebe-se que o Estado assume o papel de intermediário 

nas destinações dos feixes externos e determina as mudanças que serão imputadas segundo 

seus anseios, isto é, as reorganizações dos territórios condicionadas pelas materialidades 

externas passam decisivamente pela influência do Estado.  

Nota-se, que o referido modelo de Estado ainda vigente, é o grande articulador das 

assimetrias materializadas no território. A presença acentuada da contradição é a marca 

maior da relação Estado-empresa, uma vez que são latentes as perversidades observadas 

em forma de miséria, pobreza e outros índices sociais negativos que convivem 

dialeticamente no mesmo espaço com o progresso técnico e científico, a instantaneidade da 

informação e a fluidez da produção. Além disso, cabe mencionar, que as empresas 

escapam do controle do Estado e a distância que acabam alcançando em relação a ele 

acaba permitindo que atuem sem responsabilidade.  
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Uma das maneiras mais utilizáveis para esse fim é o sistema de normatização do 

território, pensado a partir de fatores que possam impulsionar a empresa sem que o Estado 

se valha de práticas irregulares. Nesse sentido, Santos mostra que, 

 
[...] no período atual, a “organização” das “coisas” passa a ser um dado 

fundamental. Daí a necessidade de adoção, de um lado, de objetos susceptíveis 
de participar dessa ordem e, de outro lado, de regras de ação e de comportamento 

que se subordinem todos os domínios da ação instrumental (SANTOS, 2009, 

p.228). 

 

 

Assim, as normas promovem a ordem e delegam os caminhos a serem percorridos 

por todos os agentes hegemônicos e em outros casos não hegemônicos, já que existem 

regras e normas jurídicas para a totalidade dos entes (individuais ou coletivos). No caso 

dos circuitos espaciais de produção sucroalcooleira, há a participação intensa de vários 

seguimentos, uma vez que possui um movimento integrado de objetos e ações no processo 

de produção do açúcar e do álcool. Ou seja, “um processo produtivo tecnicamente 

fragmentado e geograficamente espalhado exige uma permanente reunificação para ser 

eficaz (SANTOS, 2009, p.232), tornando-se necessária a presença de normas, 

principalmente no que se refere à intermediação nas relações internacionais e regulação das 

ações conflitantes existentes entre os diferentes grupos corporativos da cana-de-açúcar.  

Porém, o sistema normativo disponibilizado pelo Estado não o credencia como 

único agente normatizador do território, pois as materialidades neste presente, também na 

forma de infraestruturas, geram normas, alterando sua configuração. Neste caso, segundo 

Cataia (2010, p.6) “o território se impõe como norma”, ou seja, o seu conteúdo técnico 

determina normas, mas também é normado, por ações administrativas e pelo processo de 

racionalização imposto pelos grandes agentes globais ou locais. Então, compreende-se que 

a forma como se materializam as atividades dos circuitos espaciais de produção 

sucroalcooleira no território, segue uma linha de verticalização e uma racionalidade que 

escolhe os lugares, pois sua configuração territorial é diferenciada, justamente por 

apresentar uma destacada densidade técnica. Assim, os lugares dotados de maior 

infraestrutura, como é o caso do Leste Alagoano, haverá maior concentração de usinas, já 

que estarão próximas de seus fornecedores de matéria prima e de suas vastas propriedades, 

além de configurar uma conjuntura para dar suporte à produção dessa commodity, (vários 

campos com matéria-prima abundante, centros de pesquisa, estradas, portos etc). Todavia é 

inegável não compreender o Estado como,       
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[...] agente hegemônico principal de criação e regulamentação das normas; e 

estas passando a exercer uma espécie de imposição para a criação de novas 

relações sociais, econômicas, políticas e culturais, modificam os espaços, criando 

novos territórios, reconfigurando os até então existentes e modificando as 

relações sociais (BRASIL; LOCALTEL, 2012, p. 3). 

 

Dessa forma, o Estado (Figura 02), corrobora incessantemente com o planejamento 

da empresa, sendo também responsável pelos vários desdobramentos da sociedade, 

viabilizando as ferramentas operacionais necessárias para legitimar as relações capitalistas 

e manter a contradição presente como característica maior. 

A partir destas reflexões, adentra-se especificamente na normatização do setor 

sucroalcooleiro no Brasil, pois foram criados uma série de mecanismos regulatórios e 

normativos para fornecer o suporte necessário à referida atividade, que a partir destes, 

consegue evoluir e instaurar progressivamente uma verdadeira revolução na área agrícola e 

agroindustrial, com investimentos e repasses que superam qualquer outra atividade, que no 

caso de Alagoas, culmina com a formação de uma infraestrutura técnica que a diferencia 

dos demais estados nordestinos, pela quantidade de investimentos e consequentemente o 

volume de produção, assim como os avanços técnicos e científicos que fazem com que se 

alcance resultados cada vez melhores e lucrativos para a agroindústria sucroalcooleira.  

 

                Figura 02: O Estado e a normatização do setor sucroalcooleiro 

 

     Organização: SILVA, D. C.  

 

No que se refere à regulamentação do setor sucroalcooleiro, pode-se pensar na 

operacionalização de todo um sistema normativo, o qual o Estado é o grande agente desse 

processo. São inúmeros investimentos, repasses, financiamentos de pesquisas, dentre 

outros mecanismos que se imputam por meio dos órgãos e instituições criados pelo Estado. 
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Verifica-se então, que o Estado credencia organismos específicos para elaborar políticas 

públicas e destinar quando necessário, a depender de seu interesse, recursos para 

determinadas áreas onde a cana-de-açúcar se faz presente.  

Destacam-se na Figura 02, alguns ministérios e órgãos, como: O Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério de Minas e Energia (MME), 

Agência Nacional do Petróleo (ANP), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), 

Ministério da Indústria e Comércio, União dos Produtores de Bioenergia (UDOP), dentre 

outros. Eles formulam ou reformulam políticas públicas e normatizam todo o circuito 

produtivo sucroalcooleiro, agindo diretamente para garantir a estruturação de todo o 

processo.   

 

2.2.1 A atuação do IAA como autarquia normativa no circuito espacial de produção 

sucroalcooleira 

 

No início da década de 1930, mas precisamente em 1º de junho de 1933, o Estado 

se coloca ativamente na regulamentação do setor sucroalcooleiro, com a criação do IAA 

(Instituto do Açúcar e do Álcool - decreto nº 22.789), que assume como papel central, 

incentivar o consumo e regular o mercado de açúcar e álcool, sendo o principal mecanismo 

de regulação a implantação de cotas de produção. Também limitou a usina a produzir, no 

máximo, 60% de toda cana em suas próprias terras, sendo o restante fornecido por 

produtores independentes.   

De acordo com Locatel e Azevedo (2008), a regulamentação estatal que se dá 

através do IAA passou a determinar a estrutura do complexo, através de mecanismos como 

o controle de preços, estabelecimentos para cotas de produção, com mercado garantido e 

com subsídios, especialmente creditícios, divisão regional do mercado; controle das 

exportações e restrições ao capital estrangeiro. 

Em outras palavras, Carvalho (2009) assevera que dentro da nova lógica 

intervencionista, respondendo também à crise mundial e nacional de superprodução, essa 

autarquia estabelece cotas de produção por estado, por usina e por fornecedor, define 

regras para exportação e administra os preços para o açúcar. A partir de então, 

praticamente eliminou-se o risco de se produzir cana e açúcar no Brasil e, 

consequentemente, reforçou-se a característica estrutural da integração dessas atividades. 

Junto com o risco, eliminaram-se os mecanismos inerentes à concorrência intercapitalista, 

um elemento fundamental na dinâmica econômica do sistema. 
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Dessa forma, o Estado brasileiro passa a interferir em todos os processos inerentes a 

cana-de-açúcar, levando o setor a outros níveis de produção. Logo,  

 
A presença do Estado é absoluta. A reserva de mercado e a compra da safra 

garantiam a própria produção. A fixação dos preços de cana, álcool e açúcar 

garante a margem de lucro. A concessão de subsídios, especialmente na sua 

forma creditícia, viabiliza a produção por meio do mecanismo da equalização de 

custos, ou seja, a diferença de custo entre os produtores do Nordeste e do Centro-

Sul seria coberta pelos subsídios originários da contribuição sobre a produção 

nacional de açúcar, transferidos pelo governo com o objetivo de proteger as 

regiões potencialmente menos competitivas, como a nordestina (CARVALHO, 

2009, p. 23). 

 

 

Dessa maneira, o IAA estabeleceu que para terminar o impasse existente entre as 

economias nordestinas e do Centro-Sul, a delimitação das funções seria uma saída 

fundamental. Enquanto a produção nordestina ficaria responsável pelo abastecimento 

regional e pela exportação, permitindo assim sua sobrevivência, o mercado do Centro-Sul 

ficaria reservado ao abastecimento de São Paulo, que encontrava-se com mercado em 

expansão. 

Carvalho (2009), afirma ainda que a atuação do IAA, como instrumento normativo 

governamental pode ser dividido em duas fases, uma que vai de 1933 a 1960, constituído 

pelo período de crescimento regular, representado pelo processo de institucionalização 

setorial, quando se criam os mecanismos de regulação e de defesa permanente como os 

Planos Anuais de Defesa de Safra sem, no entanto, dinamizar a expansão da produção por 

meio de mecanismos de financiamento direto. Já a segunda fase, compreende de 1960 a 

1990, com o crescimento acelerado, quando ocorre o processo de modernização agrícola-

industrial induzido pelo Estado.  

Dentro do IAA existia uma série de programas pensados para estruturar e dinamizar 

o setor canavieiro. Na sequência, destacam-se as principais iniciativas normativas oriundas 

do Estado, através do IAA, para a regulação do referido setor.  Dentre eles, pode-se citar: o 

Fundo de Recuperação da Agroindústria Canavieira (1961), Fundo de Racionalização da 

Agroindústria Canavieira do Nordeste (1963), Fundo Especial de Exportação (1965), Plano 

de Expansão da Indústria Açucareira Nacional (1965), Programa de Racionalização da 

Agroindústria Canavieira (1971), Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-açúcar 

(1971) e Programa Nacional do Álcool (1975). Portanto, “através de ações normadas e de 

objetos técnicos, a regulação da economia e a regulação do território vão agora impor-se 

com ainda mais força” (SANTOS, 2009, p. 232). Esse conjunto de normas foram 
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empreendidas na segunda fase do IAA e materializaram grandes investimentos 

infraestruturais para o setor. 

Para melhor compreender o IAA, como instrumento regulador e formulador de 

normas, fundamental para o entendimento do setor canavieiro brasileiro em qualquer nível, 

torna-se interessante conferir sinteticamente seus principais mecanismos de atuação e 

adentrar em suas especificidades, destacados aqui com base nos direcionamentos de 

Carvalho (2009).  

 

I - O Fundo de Recuperação da Agroindústria Canavieira (1961) 

 

Objetivava a ampliação da produção de açúcar e a garantia de sua exportação e 

comercialização no mercado externo. Esse programa surge como uma consequência da 

revolução cubana, em 1960, que possibilitou uma abertura para o açúcar brasileiro no 

mercado preferencial dos Estados Unidos, saltando as exportações brasileiras de 12 mil 

toneladas métricas, em 1960, para 717 mil toneladas em 1963, fazendo com que o IAA 

passasse a incentivar a recuperação e o reequipamento do parque açucareiro nacional. O 

fundo era constituído, principalmente, pelos saldos financeiros de exportação para o 

mercado norte-americano, transformados em empréstimos de condições especiais, com 

juros de 6% ao ano, carência de até dois anos e prazo de 15 anos para o pagamento.  

 

II - O Fundo de Racionalização da Agroindústria Canavieira do Nordeste (Funagro) 

 

Criado em 1963, tinha por objetivo ampliar a oferta de açúcar, principalmente para 

a crescente demanda do mercado externo, por meio da redução de custos da produção e 

modernização do setor. Esse novo programa previa três grandes linhas de ação: 

reestruturação da economia açucareira, com a modernização das unidades industriais e a 

intensificação da cultura da cana-de-açúcar e da utilização das áreas por ela não 

aproveitadas para o cultivo dos produtos não alimentares, e a elevação dos padrões de vida 

da população rural, por meio de projetos, sobretudo, nos setores da saúde e educação. Vale 

destacar, que esse último objetivo não foi atingido. 
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III - O Programa de Racionalização da Agroindústria Canavieira (1971) 

 

Foi transformado no Programa de Apoio à Agroindústria Açucareira (1973), e 

propunha elevar os índices de produtividade e reduzir os custos de produção, apoiando a 

modernização das grandes unidades industriais, dotadas de maior capacidade de produção. 

Estimulado pelos preços internacionais, o governo financiava a compra de terras, a 

expansão da área plantada, a importação das máquinas necessárias ao processo industrial e 

a aquisição de fertilizantes, por meio de empréstimos em longo prazo, com juros 

subsidiados e com isenção de correção monetária. 

 

IV - O Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-açúcar (1971). 

 

O objetivo dessa iniciativa governamental era incentivar a modernização da 

produção canavieira, introduzindo variedades de cana-de-açúcar mais produtivas e de 

maior longevidade, assim como aproveitar a cana como matéria-prima (ração animal, co-

geração de energia, adubo, produção de celulose, alcoolquímica etc.), por meio de um 

aparato de pesquisa agronômica distribuído pelos estados produtores de cana-de-açúcar, 

onde foram realizadas pesquisas e experimentos nos campos da genética, fitopatologia, 

entomologia e agronomia.  

Por fim, segundo indica Lima (2001), este período foi marcado por uma evolução 

positiva dos preços do mercado internacional, onde a grande demanda e os altos preços 

alcançados pelo açúcar viabilizaram através de todo esse sistema normativo e através dos 

fundos beneficiados pelos saldos arrecadados pelo IAA com as diferenças de preços 

internos e externos do açúcar exportado. E ainda, a execução dos citados programas de 

modernização e de normatização, que eram movidos a créditos com juros altamente 

subsidiados e sem correção monetária, o que conduziu a agroindústria sucroalcooleira 

alagoana a um forte crescimento extensivo de produção agrícola, consolidando a ocupação 

das terras de tabuleiros e reestruturando as unidades de produção (usinas). Dessa forma, 

contribuiu para os agentes do setor no processo expansivo que se daria com a 

implementação do Programa Nacional do Álcool – Proálcool.     
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2.2.2 O Programa Nacional do Álcool (Proálcool) 

 

O Programa Nacional do Álcool – Proálcool constituiu a mais importante norma à 

produção sucroalcooleira empreendida pelo Estado. Este programa trouxe uma nova 

dinâmica na produção e caracterizou-se pela alta capacidade de investimentos repassados 

ao setor, desde concessões importantes às leis beneficiárias
5
. Assim, Andrade (1980), 

considera que nos primeiros anos da década de 1970, foi oficialmente dado um grande 

apoio á política de reequipamento da indústria açucareira, com a finalidade de torná-la 

competitiva com a do Sudeste, tendo por base a grande demanda de açúcar no mercado 

internacional e a necessidade de garantia de empregos à mão de obra que nela trabalhava.  

Até 1975, quase não se moía cana diretamente para produção de álcool, que era 

elaborado nas destilarias anexas de forma secundária no complexo agroindustrial. Muitas 

vezes, era preferível produzir melaço e comercializá-lo a produzir etanol. Sua importância 

neste circuito espacial produtivo cresce com o Proálcool que lhe garante preço e mercado. 

O Proálcool surge, para economia nacional, como uma alternativa energética aos derivados 

do petróleo. O preço do barril de petróleo estava em constante crescimento, chegando a 

custar em 1979, US$ 28,7. Como se não bastasse, o produto ainda fazia parte de uma das 

pautas fundamentais das importações brasileiras em grande volume, algo equivalente a 

86%, fato que fez com que o Estado viabilizasse uma saída cabível para sanar essa crise e o 

Proálcool foi apontado como tal.  

O Programa teve três períodos claros: 1) a expansão moderada (1975-1979), no 

qual as usinas, por meio do financiamento da montagem e da ampliação das destilarias 

anexas às usinas existentes, aumentaram significativamente a área tradicional de açúcar e a 

destilação de álcool anidro para ser misturado com gasolina; 2) a expansão acelerada 

(1980-1985), no qual aumentaram a produção do álcool hidratado, para o uso em motores, 

baseando-se na montagem de destilarias autônomas localizadas nas novas plantações de 

cana, em regiões anteriormente ocupadas por outras culturas e 3) a desaceleração e a crise 

(1986-1990). A disponibilidade de recursos transferidos pelo Estado brasileiro resultou 

num total de sete bilhões de dólares de investimento no Proálcool entre 1975 e 1990. A 

primeira meta a ser alcançada em 1980 era a produção de três bilhões de litros de álcool e a 

segunda, em 1985, era de 10,7 bilhões de litros. Atingidas e amplamente superadas essas 

metas, projetou-se para 1990 a produção de 14,2 bilhões de litros por meio da expansão da 

                                                        
5Decretos, fundos, subvenções e outros que foram criados para fortalecer o setor sucroalcooleiro. 
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capacidade existente. Comungando com esse pensamento, Locatel e Azevedo (2008, p. 2), 

destacam que. 

 
Desde o início da década de 1970, o Estado brasileiro mantém uma política de 

incentivos para o setor agroindustrial de produção de álcool combustível 

(etanol), com a implantação do Proálcool. Cabe ressaltar que desde o início, este 

Programa foi concebido para beneficiar os usineiros que dispunham de poder 

político e de uma estrutura de organização capaz de colocar o aparato do Estado 

funcionando de acordo com seus interesses, carreando recursos para o setor.  
 

 

De acordo com os autores, também pode-se definir o Proálcool como um programa 

que visava principalmente sanar a crise do Brasil com relação aos altos preços do petróleo, 

e nesse sentido foram instauradas algumas medidas que influenciaram prontamente a 

produtividade do setor, como: financiamentos estatais, taxas de juros reduzidas, que 

atendiam basicamente aos grandes produtores, a obrigatoriedade de adição de 22% de 

álcool anidro à gasolina que estimulariam os mercados, dentre outras.  

Seguindo nessa discussão, pode-se pensar no estado de Alagoas a partir do quadro 

então disposto, observando os avanços conseguidos por tais medidas normativas. Leia-se: 

 Na primeira etapa, entre a criação do IAA e a política de expansão em 1960, cresce 

o número de usinas, amplia-se a área plantada, inclusive nos tabuleiros, 

introduzem-se novas máquinas e a irrigação; 

 Algumas usinas fundiram-se para fortalecer-se, outras foram construídas e grupos 

alagoanos adquiriram outras unidades em Pernambuco e em outros estados; 

 O IAA concedeu as usinas alagoanas financiamentos e subsídios para a 

modernização industrial, inauguração do porto de Maceió em 1978 e desenvolveu a 

Estação Experimental da Cana-de-açúcar de Alagoas (EECAA). Tendo em seguida, 

se incorporado ao PLANALSUCAR (Programa Nacional de Melhoramento da 

Cana-de-Açúcar), mantendo uma estação central em Rio Largo e cinco subestações 

de seleção em usinas da região; 

  Entre os anos 1975 e 1990, o setor alcooleiro alagoano ampliou a capacidade 

produtiva por meio de 20 novas destilarias anexas e nove autônomas, multiplicou a 

produção de álcool em 25 vezes e quase duplicou sua produção de açúcar e, para 

tudo isto, triplicou sua área plantada com cana-de-açúcar. 

 

Desse modo, fica evidente que o fortalecimento e todo o processo de estruturação 

do circuito espacial de produção sucroalcooleira foram condicionados pela ação normativa 

do Estado, que como já vislumbrado condicionou por meio de diferentes instâncias 
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regulatórias os investimentos necessários para elevar sua capacidade industrial e alavancar 

os índices produtivos, fato que possibilitou a abertura para novos mercados consumidores e 

consequentemente o aumento da lucratividade para os usineiros. 

Em contrapartida, todos esses repasses, investimentos e lucros para um único 

segmento empresarial, alimentam as disparidades no território e a manutenção dos índices 

sociais negativos. Em outras palavras, o Estado se retira do campo social e as empresas 

passam a dominar o território. Assim,  

 
A translação do poder do Estado para as empresas tem consequências 

extraordinárias, já que se espera do Estado e dos municípios que façam o mínimo 
de política, voltando-se para o bem-estar comum. Da empresa, não; a empresa 

vangloria-se de dar um salário aquele que trabalha, mas ela não tem 

preocupações gerais. Suas preocupações são obrigatoriamente particularistas, o 

que tem a ver com a própria natureza do fenômeno empresarial (SANTOS, 1997, 

p.19). 

 

 

Então, os serviços públicos de obrigatoriedade do Estado, como a saúde, educação, 

segurança, infraestrutura, dentre outros, deixam de receber investimentos importantes em 

virtude dessa política estatal.  Além disso, instala-se no território o abandono da noção de 

solidariedade em detrimento da sequiosidade implantada pela empresa, que não possui 

apego a finalidades locais, justamente por está em estreita sintonia com o mercado 

mundial, o qual exige que se adotem tais medidas para sobreviver em meio à concorrência 

global. 

 

2.2.3 O papel do Estado frente ao circuito espacial de produção sucroalcooleira em 

Alagoas: os acordos e decretos viabilizados no âmbito estadual 

 

 

É inegável que os grandes investimentos repassados pelo Estado, provenientes da 

esfera federal para a atividade sucroalcooleira alagoana contribuiu para consolidá-la com 

fortes traços da herança colonial. Isto é, concentração de terra, ausência de diversificação 

produtiva, pobreza e degradação ambiental. Além desses investimentos enviados e 

injetados diretamente na forma de programas normativos e outros, importante se faz 

mencionar a participação do Governo do Estado, que também se constitui em importante 

agente na sistematização de repasses e adequação da configuração dos circuitos espaciais 

de produção sucroalcooleira em Alagoas, já que o referido setor sempre obteve privilégios 

das instituições estaduais, que utilizou medidas beneficiárias para os empresários do setor, 

dirigindo grande parte de seus investimentos para a zona canavieira que, desde os anos 
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1950 até os anos 1970, implantou uma malha viária pavimentada para atender a todas as 

unidades industriais, resolvendo um antigo problema logístico, ao mesmo tempo em que se 

estruturou a rede de distribuição de energia elétrica na região para atender as demandas das 

unidades agroindustriais.  

Adiante, com a desaceleração do Proálcool a partir de 1986, e a crescente 

dificuldade de apoio e financiamento, o setor sucroalcooleiro alagoano foi buscar mais 

uma vez compensação na estrutura do Governo do Estado, com o intuito de complementar 

os mecanismos paternalistas que dispunham no plano federal. Desta feita, foi promulgado 

o “Acordo dos Usineiros”, implementado em setembro de 1987. O referido acordo surgiu 

da indicação do Supremo Tribunal Federal que ordenou que as cobranças de ICMS 

(Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) deixassem de ser cobradas das 

plantações de cana em todo o país. O acordo, portanto, não previa que o valor que já vinha 

sendo pago fosse devolvido, porém os usineiros alagoanos pediram na justiça esse 

ressarcimento. Por sua vez, o Governo do estado de Alagoas fechou o acordo e, por conta 

do cálculo de juros, o valor ficou um terço maior. Como Alagoas não tinha condições de 

pagar essa dívida ordenou-se que se isentasse o pagamento de impostos estaduais para 

todos usineiros.  Logo,  

 
O “Acordo dos usineiros” “reduziu significativamente a participação da indústria 

sucroalcooleira e das empresas coligadas na receita tributária do estado, sendo, 

por isso, a primeira razão de ter sido Alagoas o único estado que, entre os anos 

1986-1995, obteve crescimento negativo na receita tributária” (CARVALHO, 

2010, p. 52). 

 

 

A Secretaria de Estado da Fazenda estima que durante os anos em que durou o 

Acordo, foram repassados 1,5 bilhão de reais para a classe usineira de Alagoas. 

Acrescenta-se a isso, os constantes empréstimos contraídos junto instituições bancárias e 

órgãos ligados à esfera federal. De acordo com Carvalho (2009), O volume da dívida do 

setor com o PRODUBAN (Banco Estadual) somava uma quantia de 700 milhões de reais, 

além de outra soma calculada no montante de “US$ 250 milhões referente a processos 

acumulados junto ao Banco do Brasil (BB), Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), Receita 

Federal (RF) e Procuradoria da Receita Nacional (PRN)”. 

Dessa maneira, pode-se dizer que os inúmeros benefícios concedidos à classe 

usineira por parte do Governo do Estado e outros órgãos, possibilitou um verdadeiro 

desmantelamento da máquina pública de Alagoas, ou seja, o setor sucroalcooleiro 

transformou-se no principal responsável pela crise alagoana e pela desorganização do 
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estado, pois com esse desfalque em suas contas, deixou de se investir nos equipamentos 

essenciais de manutenção da vida da população, principalmente no que se refere à saúde e 

educação, além de infraestruturas básicas.  

Atualmente, o Governo do Estado de Alagoas promulgou um decreto (publicado no 

Diário Oficial no dia 24 de outubro de 2012) que muda a regra de apuração de ICMS sobre 

o álcool na sua primeira etapa de circulação, que é de responsabilidade do estabelecimento 

produtor para distribuidora, e passa a ser isento de impostos. O fato contraria regra comum 

a todos os produtores de álcool do país. As distribuidoras são as responsáveis pela 

circulação do álcool até o varejo. Elas eram as responsáveis pelo repasse do ICMS nesta 

operação. A distribuidora fazia a retenção do ICMS e repassava ao Estado. Com esse 

decreto muda-se a regra e Alagoas, que seguia o modelo dos demais estados, terá uma 

regra diferente de tributação. Com essa medida, os únicos a se beneficiarem foram os 

usineiros, que deixaram de pagar impostos sobre a venda de álcool, uma quantia que 

ultrapassa o valor de R$ 60 milhões por ano. 

Diante de todo esse processo de repasses, ajustamento de medidas e investimentos 

estatais, percebe-se que a modernização nos circuitos espaciais de produção 

sucroalcooleiro alagoano são enormes. A agroindústria canavieira, muito mais dinâmica 

que há tempos atrás, consegue exportar capital e tecnologia para outros estados brasileiros. 

Carvalho (2010, p.70), afirma que, “Desde os anos 1990, diante da impossibilidade de 

ampliação da área de cana-de-açúcar em Alagoas e do surgimento das grandes 

oportunidades empresariais em outros estados, o setor sucroalcooleiro se transformou num 

exportador de capital”, ou seja, os grandes grupos alagoanos adotaram a estratégia de 

fortalecer suas empresas, instalando novas unidades industriais em Minas Gerais e São 

Paulo, é caso dos empresários, Carlos Lyra, João Lyra, Tércio Wanderley, Toledo e Olival 

Tenório.  

Do ponto de vista da configuração dos circuitos espaciais sucroalcooleira, a 

expansão dos empreendimentos e os vantajosos acordos estatais foram totalmente 

favoráveis ao seu fortalecimento. Porém é importante destacar que os usineiros continuam 

devedores de respostas plenas no âmbito social, na esfera ambiental e nas suas relações 

financeiras com o estado de Alagoas.   
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2.2.4 A certificação NBR ISO 9001 e NBR ISO 14001 na normatização do circuito 

espacial de produção sucroalcooleira 

 

 

ISO é a sigla da International Organization for Standardization, no plano 

internacional é a principal organização não governamental especializada em padronização 

e normalização. Foi criada em 1946 com o intuito de reunir órgãos de padronização de 

diferentes nações e combater a existência de normas não harmonizadas para tecnologias 

similares, contribuindo assim para a eliminação de barreiras técnicas ao comércio, criando 

um consenso internacional normativo (ISO, 2004). 

De acordo com Piacente (2005), para que um determinado país faça parte da ISO, é 

necessário que este tenha um único organismo normatizador, e esse órgão é que representa 

a ISO nesse país. No caso do Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
6
 

– fundada em 1940 é o organismo que representa o país como sócio fundador no Conselho 

Superior da ISO. A finalidade principal da ISO é criar um consenso internacional acerca 

das diversas normalizações adotadas nos países industrializados quanto à fabricação de 

diferentes produtos, a fim de assegurar um padrão internacional. A sede da ISO fica em 

Genebra e possui representação de mais de 130 países membros. Dessa forma, convém 

admitir que, 

 
[...] as normas das empresas são, hoje, uma das locomotivas do seu desempenho 

e de sua rentabilidade. Tais normas tanto podem ser internas, relativas ao seu 

funcionamento técnico, como externas, relativas ao seu comportamento político, 

nas suas relações com o poder público e nas suas relações, regulares ou não, com 
outras firmas, sejam essas relações de cooperação ou de concorrência (SANTOS, 

2009, p.230). 

 

 

Em linhas gerais, pode-se dizer que essa norma constitui-se, na verdade, numa 

estratégia para assegurar à empresa mais mercados consumidores e apontá-la como 

eficiente em determinado seguimento, partindo do principio do aperfeiçoamento produtivo 

dos equipamentos, da integração dos sistemas e dos processos externos com consumidores 

e outros agentes, tarefa um tanto árdua para empresa. 

Assim, segundo (HANNY; REY-SÁNCHEZ, 2009) as organizações que implantam 

um sistema de qualidade baseado na NBR ISO 9001, obtêm benefícios, tais como, a 

redução de não conformidades de bens e serviços, eliminação do retrabalho e do custo com 

garantia e reposição, aumento da competitividade, redução do custo operacional, maior 

                                                        
6 Trata-se de um organismo de características privada, sem fins lucrativos, que trabalha na elaboração de 

normas técnicas nacionais, além disso atua na área de certificação voluntária. 
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sustentação em disputas judiciais, melhoria de imagem e reputação da empresa, aumento 

da participação nos mercados nacional e internacional, melhor relacionamento técnico e 

comercial com os clientes, maior integração entre os processos e departamentos da 

empresa e melhor desempenho organizacional pela promoção do treinamento, da 

qualificação e da certificação do pessoal.  

Nos circuitos espaciais de produção sucroalcooleira destaca-se principalmente a 

certificação NBR ISO 9001, que consiste, sobretudo, numa norma que visa abranger os 

processos de uma organização, com o objetivo de desenvolver, implementar e melhorar a 

eficácia de um sistema de gestão de qualidade, visando o aumento da satisfação do cliente, 

atendendo aos seus próprios requisitos. É utilizada também, para demonstrar a capacidade 

da empresa de fornecer coerentemente produtos que atendam aos requisitos de seus 

clientes e quando tem a pretensão de aumentar a satisfação dos mesmos com a inclusão de 

processos para melhoria contínua do sistema, garantindo conformidade com tais 

exigências. Outra padronização comum nos circuitos produtivos sucroalcooleiro é a norma 

NBR ISO 14001, esta por sua vez, trata da descrição das etapas e os procedimentos 

necessários para o planejamento, implementação e operação, verificação de ações 

corretivas e da análise crítica para um determinado Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

No estado de Alagoas, das 25 unidades de produção (usinas), apenas 4 se 

enquadram nas normas acima relacionadas (Mapa 01). A Usina Caeté, pertencente ao 

Grupo Carlos Lyra e a Usina Santo Antonio, pertencente ao Grupo de mesmo nome, 

receberam a certificação NBR ISO 9001. Estas usinas atestam através da referida 

certificação, que seus produtos passam por um criterioso processo de fabricação e se 

enquadram nos padrões internacionais de qualidade. Já a Usina Coruripe, pertencente ao 

Grupo Tércio Wanderley e a usina Guaxuma (Figura 03), pertencente ao Grupo João Lyra 

receberam a certificação NBR ISO 14001, que atesta a responsabilidade e preocupação 

ambiental desses grupos, isso acarretará perante aos consumidores uma imagem de 

empresa bem avaliada.  



55 

  

       Mapa 01: Usinas alagoanas normatizadas com a certificação NBR ISO 9001 e NBR ISO 14001 
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           Figura 03: Placa de certificação NBR ISO 14001 na usina Guaxuma 

 

Foto: SILVA, D.C, 2013. 
 

Quase a totalidade das usinas alagoanas possui outros tipos de certificação, como por 

exemplo, o selo concedido pela Fundação ABRINQ, (Associação Brasileira dos Fabricantes 

de Brinquedos) apenas para empresas que atuam no bem-estar da criança e do adolescente e 

RBMA (Reserva da Biosfera da Mata Atlântica), título concedido pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) para uma área de 

preservação ambiental. Porém, as descritas anteriormente por seu destaque internacional são 

consideradas mais importantes e mais almejadas pelas usinas.  

Um fator interessante no que se refere às certificações é que, os grandes compradores 

de açúcar, ou seja, as indústrias de alimentos e de refrigerantes comparam os serviços e 

averiguam a qualidade do produto nas unidades de produção, nesse sentido, o selo da ISO é 

fundamental, pois atestam que estas unidades se enquadram nos padrões empresariais mais 

rígidos. Pode-se citar como exemplo a usina alagoana Coruripe, que há muitos anos fornece 

açúcar para a Coca-Cola; a maior empresa de refrigerantes do mundo.  

De maneira geral, pode-se perceber que as certificações têm somente a acrescentar nas 

usinas de açúcar e álcool. As vantagens obtidas são claras e proporcionam em meio ao alto 
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ambiente competitivo vivenciado atualmente pelas empresas, a busca da qualidade e sua 

respectiva certificação, que posteriormente será tida como diferencial para quem as possui, 

pois estas são vistas pelos clientes e consumidores finais como organizações sérias e 

comprometidas muitas vezes com processos que vão além das estâncias produtivas. Então, 

dentro dos circuitos espaciais de produção sucroalcooleira é amplamente viável atender a essa 

normatização, uma vez que a melhor eficiência na gestão de recursos propicia ao cliente 

adquirir um produto de qualidade e com certificação, o que condiciona uma maior 

lucratividade para usina, uma vez que a mesma agrega valor aos seus produtos. 

Entretanto, o debate acerca das normatizações converge para um único ponto, a 

ampliação das desigualdades sociais. Ou como assevera Antas Jr. (2005), o conjunto das 

normas promove, impõe ou vela a desigualdade social, dependendo do sistema normativo de 

que se trata, fortalecendo e ampliando, desse modo, a solidariedade orgânica. Ou seja, na 

medida em que as normas atingem os setores produtivos empresariais se negligenciam as 

ações e/ou repasses para as melhorias sócio-espaciais delineadas nos territórios, mantendo os 

índices de pobreza, de miséria e outras calamidades tão comuns em meio aos diversos usos do 

território.     

 

2.3 Reestruturação do circuito espacial de produção sucroalcooleira a partir de 1990 

 

 

Desde a criação do IAA em 1933, os circuitos espaciais de produção sucroalcooleira é 

condicionado por um sistema normativo, principalmente por meio do Estado, que não só 

incentivou a expansão da atividade canavieira no Brasil, como disponibilizou as ferramentas 

operacionais necessárias à estruturação do setor. Mas, em 1990, com a tendência de uma 

economia liberalizada e de livre concorrência entre as empresas, ocorre a desregulamentação 

do setor sucroalcooleiro, que se deu justamente pela ação gradativa do Estado em não mais 

custear, de forma expressiva, os subsídios inerentes às políticas públicas para o setor, em face 

de alguns fatores, tais como: crise fiscal vivida pelo Estado brasileiro, à aceleração 

inflacionária, a partir dos anos 1980, e a redução continuada dos preços do petróleo no 

mercado internacional, fato que pôs em xeque o modelo de sobrevivência que tinha como 

principal pilar as subvenções, inviabilizando as políticas de transferência de recursos públicos. 

Nesse viés, 
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A desregulamentação do setor sucroalcooleiro, ainda que mantendo antigas práticas, 

como, a fixação de cotas e o planejamento de safras tornaram livres os preços do 

açúcar cristal, do álcool e da cana; liberalizou o mercado nacional, eliminando a 

reserva de mercado para o açúcar no Nordeste, até então monopolizado pelos 

produtores regionais; e privatizou as exportações, que passaram a ser feitas 

diretamente pelas usinas ou por tradings, colocando os principais e assimétricos 

centros produtores de açúcar em igualdade formal na disputa pelos mercados 

nordestino e externo (CARVALHO, 2009, p. 48). 

 

 

Com essas medidas, os produtores nordestinos foram perdendo espaço para os do 

Sudeste que conseguiram acompanhar o crescimento nacional, em detrimento da dinâmica de 

sua produção. Ainda assim, perante a institucionalização de novas políticas por parte do 

Governo Federal, os produtores nordestinos conseguiram se sobressair, uma vez que, 

 
[...] no Governo Collor, a produção nordestina de açúcar e álcool foi beneficiada 

pela manutenção da “Taxa de Equalização de Custos”, criada pelo IAA, em 1965, 

que oferecia o subsídio de 25% do preço de produção. O mesmo se deu com o 

financiamento do BNDES, destinados a investimentos ligados à modernização 

agrícola industrial do setor sucroalcooleiro, que viabilizaram desde projetos de 

renovação do canavial até a aquisição de maquinário e equipamentos diversos. 
Nesse período o BNDES desembolsou mais de 124 milhões de dólares em 

empréstimos para a região nordestina, destes 24,5% para Alagoas (CARVALHO, 

2009, p. 49). 

 

Mediante esse contexto, a produção continuou a todo vapor, de acordo com os 

números apresentados nas Tabelas 01 e 02.  

Tabela 01 - Produção de cana e açúcar no estado de Alagoas (1990 a 2000) 

SAFRAS CANA 

MOIDA 

(TON) 

AÇÚCAR – sacos 50 Kg 

DEMERARA 
VHP 

CRISTAL 
 

REFINADO TOTAL 

90/91 22.605.238 10.973.209 12.956.093 768.580 24.697.882 

91/92 21.482.547 8.913.710 15.177.756 775.211 24.866.677 

92/93 21.111.846 9.297.027 17.063.453 1.190.810 27.551.290 

93/94 15.826.998 6.535.664 13.642.190 745.720 20.923.574 

94/95 20.170.720 14.184.099 15.880.111 831.361 30.895.571 

95/96 19.699.957 14.878.156 15.421.953 566.877 30.866.986 

96/97 23.514.329 13.202.696 16.087.668 1.152.980 30.443.344 

97/98 23.976.393 22.414.927 13.028.995 1.313.844 36.757.766 

98/99 19.776.656 16.124.906 14.015.517 46.326 30.186.749 

99/00 20.012.173 9.317.391 16.089.574  25.406.965 

Fonte: Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no estado de Alagoas/relatório estatístico.  

Adaptação: SIVA, D. C., 2012. 
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Tabela 02 - Produção de cana e álcool no estado de Alagoas (1990 - 2000) 

SAFRAS CANA MOIDA 

(TON) 

ETANOL – M3 

ANIDRO HIDRATADO TOTAL 

90/91 22.605.238 67.011 711.357 778.368 

91/92 21.482.547 69.470 665.436 734.906 

92/93 21.111.846 141.771 539.081 680.852 

93/94 15.826.998 76.146 324.966 401.112 

94/95 20.170.720 156.000 470.278 626.278 

95/96 19.699.957 203.096 383.098 586.194 

96/97 23.514.329 397.401 433.208 830.609 

97/98 23.976.393 374.429 419.172 793.601 

98/99 19.776.656 382.654 189.470 572.124 

99/00 20.012.173 324.181 227.296 551.477 

Fonte: Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no estado de Alagoas/relatório estatístico.  

Adaptação: SIVA, D. C., 2012. 

 

De acordo com as tabelas, verifica-se que a quantidade de cana-de-açúcar moída entre 

os anos de 1990 a 2000 oscilou entre 19.699.957 toneladas e 23.976.393 toneladas, a 

produção de açúcar, considerando os três tipos, Demerara (VHP), Cristal e Refinado
7
, atingiu 

um total de 25.406.965 (sacos de 50 Kg) nas safras 1999/2000, uma queda acentuada se 

comparada à produção entre as safras 1994/1995 a 1998/1999 que chegou a atingir nesse 

período o volume de 36.757.766 (sacos de 50 Kg). Já o álcool, considerando o Anidro e 

Hidratado
8
, também oscilou entre as safras 1990/1991 a 1999/2000 caindo de 778.368 m3, 

quando do início desse período, para 551.477 m3 no final.  Dessa forma, percebe-se que mesmo 

sem o incremento oficial disponibilizado pelo Estado, o setor sucroalcooleiro consegue 

destaque e, devido a algumas modificações e estratégias empresariais, a produção alcança um 

desempenho positivo, ainda que oscile em alguns momentos, mas o crescimento é latente, 

principalmente nas unidades que incorporaram capacitação técnica e tecnologia, fato que 

acarretou o rendimento básico nos níveis de manutenção da produção. 

                                                        
7 Demerara – Ele passa por um refinamento leve e não recebe nenhum tipo de aditivo químico. Por isso, seus 

grãos são marrom-claros e têm valores nutricionais altos. 
Cristal – É o açúcar com cristais grandes e transparentes, difíceis de serem dissolvidos em água. Depois do 

cozimento, ele passa apenas por um refinamento leve, que retira “só” 90% dos sais minerais. 

Refinado – Também conhecido como açúcar branco, é o mais comum nos supermercados. No refinamento, 

aditivos químicos como enxofre tornam o produto branco. 
8 Álcool anidro - é bastante caracterizado pelo teor alcoólico, sendo composto apenas de etanol ou álcool etílico.  

É utilizado como combustível para veículos (Gasolina C) e matéria prima na indústria 

de tintas, solventes e vernizes. Álcool hidratado - é uma mistura hidroalcoólica (álcool e água), composto por 

álcool etílico ou etanol. O emprego de álcool hidratado é na indústria farmacêutica, alcoolquímica e de bebidas, 

combustível para veículos e produtos para limpeza. 
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Porém, devido à queda nos preços internacionais do açúcar e o preço interno do álcool, 

apenas aquelas unidades mais eficientes permaneceram na ativa, ou seja, “as que conseguem 

uma diferença positiva entre o custo de produção do açúcar e do álcool e o preço de venda, 

tanto no mercado nacional como no mercado externo” (CARVALHO, 2009, p. 57). 

Outrossim, sem as devidas compensações na estrutura do Estado e as margens de lucro em 

baixa, as usinas se valeram de estratégias modernas para ampliar a escala de produção, num 

processo intitulado por Carvalho (2009), de “darwinismo empresarial”. Onde a força das 

unidades agroindustriais se concentrava nas 16 maiores unidades (Cachoeira, Caeté, 

Camaragibe, Coruripe, Guaxuma, Leão, Porto Rico, Roçadinho, Santa Clotilde, Santo 

Antônio, Seresta, Serra Grande, Sinimbu, Sumaúma, Triunfo e Uruba), que 

consideravelmente aumentaram sua representatividade no período entre 1990-1999. As 

demais unidades agroindustriais ou estabilizaram suas produções ou por não conseguirem 

acompanhar o ritmo exigido pelos novos padrões de competição, com agravantes como: 

reduzida escala de produção, grande volume de dívidas acumuladas, defasagem tecnológica, 

dentre outros fatores, foram desativadas. 

Dessa forma, a Tabela 03, mostra a configuração das unidades agroindustriais, levando 

em consideração o grupo a que pertencem. De acordo com esses dados, os grupos ficaram 

organizados da seguinte maneira, Carlos Lyra (Usinas e destilarias Cachoeira, Caeté e 

Marituba), Corrêa Maranhão (usina Camaragibe e usina e destilaria Santo Antônio), João 

Lyra (usinas e destilarias Guaxuma e Laginha e usina Uruba), Toledo (usina Capricho, 

destilaria autônoma Penedo e usina e destilaria Sumaúma), Tércio Wanderley (destilaria 

autônoma Camaçari e usina e destilaria Coruripe), Olival Tenório (destilaria autônoma Porto 

Alegre e destilaria e usina Porto Rico) e Andrade Bezerra (usina e destilaria Serra Grande e 

usina Trapiche, em Pernambuco). Essa tendência à centralização da produção levou os sete 

grupos apresentados conseguirem desempenhos satisfatórios nas safras subsequentes, 

chegando a atingir dois terços de todo álcool e o açúcar produzidos, em Alagoas, na safra 

1998/1999. 
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Tabela 03 - Alagoas: Evolução da participação dos grupos empresariais na produção total de 

cana, álcool e açúcar. 1990-1999. 

GRUPO 

EMPRESARIAL 
EMPRESA 

AÇÚCAR (sacos) ÁLCOOL (m
3
) CANA PRÓPRIA 

(tonelada) 

SAFRAS 

 1990/91     -1998/99 

SAFRAS  

1990/91 - 1998/99 

SAFRAS 

1990/91      -1998/99 

Carlos Lyra Cachoeira 712.586 1.522.360 11.711 20.290 36.452 493.082 

 Caeté 1.829.412 1.454.400 27.772 22.719 1.004.410 725.569 

 Marituba - 801.103 41.005 24.005 346.021 327.595 

João Lyra Guaxuma 849.542 1.656.360 19.627 35.217 673.059 399.555 

 Laginha 647.893 101.300 29.355 46.720 354.420 166.311 

 Uruba 989.806 1.501.690 - - 373.994 202.248 

Maranhão Camaragibe 788.567 2.189.697 - - 261.457 247.275 

 Santo 

Antônio 

1.720.759 2.689.975 40.167 32.558 947.711 1.073.440 

T. Wanderley Camaçari - - 37.129 - 268.631 - 

 Coruripe 3.010.010 3.099.100 45.438 71.949 1.220.992 1.510.759 

Toledo Capricho 494.680 639.496 - - 152.349 166.273 

 Penedo - - 42.00 32.351 294.684 211.485 

 Sumaúma 644.292 1.844.419 17.291 18.191 291.311 475.346 

Olival Tenório Porto Alegre - - 37.511 41.5511 355.102 396.133 

 Porto Rico 1.091.136 1.328.787 45.739 25.260 810.814 700.997 

Andrade Bezerra Serra Grande 1.038.743 1.609.276 13.700 13.610 427.978 548.078 

Produção dos 

Grupos 

 13.817.426 20.434.963 438.399 387.616 8.146.385 7.644.146 

Produção de 

Alagoas 

 24.697.882 30.781.077 778.368 572.295 22.597.274 19.776.656 

% na safra total de 

Alagoas 

 56% 63% 56.3% 67.7% 36% 39% 

Fonte: Sindicato do Açúcar, 2000 apud Carvalho, 2009 (adaptado). 

 

Importante destacar que a análise sobre a participação dos grupos empresariais 

sucroalcooleiros alagoanos data basicamente do ano 2000, porém no capítulo seguinte 

apresenta-se uma abordagem mais atual dos números. Outro fator indicativo de concentração 

nos circuitos espaciais de produção sucroalcooleira consiste na produção da cana-de-açúcar, 

uma vez que as próprias usinas e destilarias mantêm a maioria das terras destinadas à 

produção canavieira. Assim, 
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A reestruturação exige maior capacidade de aportes de recursos para a adequação da 

lavoura, o que favorece os grandes e médios produtores que têm acesso aos créditos 

bancários, na medida em que podem dar garantias efetivas aos financiamentos. Com 

a falta de financiamento agrícola e de assistência técnica, aumentaram as 

dificuldades dos fornecedores de cana, beneficiando-se a produção de cana própria 

nas usinas, na qual a racionalização no uso de máquinas e implementos demanda 

escala de produção de cana em áreas contíguas com um padrão de gerenciamento 

mais moderno, novas variedades mais produtivas e técnicas de colheita mecanizadas 

(CARVALHO, 2009, p. 61). 

 

 

Convém ressaltar que historicamente as práticas da atividade canavieira sempre foram 

muito concentradoras, de tal forma que esse modelo empregado, era também anexado no 

número de fornecedores, que não apresentava alterações, “caracterizando-se pela existência 

de uma maioria de pequenos plantadores que produziam uma reduzida parte da safra, e outro, 

por um grupo minoritário de grandes produtores” (CARVALHO, 2009, p. 62). Estrutura 

mantida até os dias atuais.  

Tão logo, um novo modelo é implantado, onde os vários investimentos tanto na área 

biológica (novas variedades de cana-de-açúcar), química (insumos químicos), como na parte 

mecânica (máquinas e implementos) contribuem para essa nova dinâmica. Logo, “a área 

plantada com cana em Alagoas alcança seu ponto máximo, 1987, com 687.000 hectares, 

diminuindo para 558 mil, em 1990, e estabilizando-se partir daí em torno de 440 mil hectares” 

(CARVALHO, 2009, p. 65). Além disso, visando a competitividade e as estratégias do setor 

agroindustrial do Centro-Sul, que deslanchavam nos índices de produtividade e, 

consequentemente, nos lucros, os circuitos espaciais de produção sucroalcooleira em Alagoas 

ocasionaram uma série de medidas. 

 

Em Alagoas, várias empresas investiram na produção intensiva, elaborando 

mercadorias em quantidades menores, a baixo custo e com maior valor agregado 

para disputar os mercados mais competitivos. Caeté, Marituba, Santo Antônio, Serra 

Grande, Triunfo e Sinimbu têm produzido açúcar cristal superior, obtido pelo 

aperfeiçoamento tecnológico, pelo manejo da colheita e pela qualidade da cana. 
Algumas unidades – Coruripe, Caeté, Sinimbu, Santo Antonio (Titara), Triunfo e 

Leão – produzem açúcar refinado granulado que comercializam em novas 

embalagens para o mercado interno. Outras unidades produtivas – Capricho e Leão 

– dedicaram-se à elaboração de mel rico invertido, produto que é exportado para os 

Estados Unidos, onde é aproveitado na indústria farmacêutica e na substituição da 

glucose (CARVALHO, 2009, p. 71).    

 

 

Ante as inovações e estratégias visualizadas na agroindústria canavieira do Sudeste, 

principalmente em São Paulo, tomou-se uma série de medidas para inserir-se em segmentos 

de mercados e conseguir uma posição que privilegiasse o setor perante sua representação 

nacional. Aumentar a produção não era suficiente para conseguir respaldo financeiro e 
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competir com igualdade; a alternativa seria a diversificação de produtos anexada ao 

aproveitamento dos subprodutos da indústria, que eram eminentemente dispensados sem 

qualquer utilização prévia, e com isso a perda na produção final era imensa, pois o que se 

poderia aproveitar como lucro era descartado.  

As usinas então começam a projetar-se da seguinte maneira, o vinhoto, que antes era 

despejado em rios e outros ambientes naturais, agora passa a ser aproveitado para adubo, num 

processo denominado de fertiirrigação
9
; o bagaço da cana é aproveitado para a fabricação de 

papel, assim como também para co-geração de eletricidade, ou seja, a usina gera sua própria 

energia a partir da biomassa, podendo até em alguns casos vender o que lhe restar; outras 

ainda com o bagaço fabricam “briquetes”, pequenos cilindros elaborados para substituir a 

madeira na produção de energia em pequenas empresas como padarias e pizzarias. 

Esse processo é patente principalmente na realidade dos grandes grupos empresariais, 

pois não medem esforços para expandir seus mercados, uma vez que diante da 

competitividade efervescente se colocam como melhores alternativas, e muitas vezes para tal 

situação abdicam de grandes percentagens de lucros iniciais, porém não se pode perder de 

vista, que é apenas mais uma estratégia para um projeto que culmina com taxas enormes de 

lucro a seu favor.   

Nesse sentido, para melhorar a estrutura do capital das usinas, os grandes grupos 

transformam-se em holdings
10

, expandindo intervenções econômicas em várias direções e 

diferentes regiões como pode ser observado no Quadro 01.  

Desse modo, os vários sentidos e direcionamentos de ramos tomados pelas usinas 

alagoanas foram: criação de gado leiteiro e beneficiamento de leite: Seresta (Leite Boa Sorte), 

Roçadinho (ILpisa), Grupo Olival Tenório (Agropecuária Porto Rico); empresas de taxi 

aéreo: João Lyra (Lug Taxi Aéreo) e Carlos Lyra (Sotam Taxi Aéreo); indústria têxtil: Grupo 

Carlos Lyra (Fábrica da Pedra em Delmiro Gouveia); fábricas de fertilizantes: Grupo Tércio 

Wanderley (Usi-Fertil), Grupo João Lyra (Adubos JL), Grupo Carlos Lyra (Agrofertil), 

Seresta (Adubos Boa Sorte) e Maranhão (Adubos Sanfertil); madeireira: Grupo Toledo 

(Amadeu Barbosa); beneficiamento de coco: Seresta e Triunfo (Socôco); construção civil: 

Grupo Tércio Wanderley (Cipesa) e Grupo Toledo (Epasa); engarrafamento de água mineral: 

                                                        
9 Fertirrigação é a aplicação de fertilizantes através da água de irrigação. Esta aplicação é feita aproveitando-se 

os sistemas de micro-irrigação (por gotejamento ou por micro-aspersão) ou de aspersão (sob pivô central ou 

convencional). O uso da Fertirrigação pelo produtor proporciona economia de fertilizantes e de mão de obra, 

maior eficiência na aplicação dos fertilizantes e, consequentemente, aumento na produtividade. 
10 Holding é uma empresa criada para participar de outras empresas, como sócia ou acionista, passando a 

controlar a outra empresa. As holdings podem ser constituídas sob a forma de Sociedade Limitada ou Sociedade 

por Ações de acordo com a conveniência de cada caso e o seu principal objetivo é controlar outras empresas. 
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Usina Sta. Clotilde; venda de automóveis: Grupo Olival Tenório (Importadora Comercial e 

Importadora de Pneus Pirelli), Nivaldo Jatobá (Toyota) e Grupo João Lyra (Mapel); meios de 

comunicação: João Tenório/Triunfo (TV Pajuçara) e Rádio Pioneira AM/FM Delmiro 

Gouveia (Grupo Carlos Lyra); criação de cavalos de raça: Seresta, (Varrela Agropecuária) 

(Grupo Carlos Lyra) e Grupo Olival Tenório (Haras Porto Rico). 

 

Quadro 01: Diversificação de ramos empresariais administrados pela agroindústria 

sucroalcooleira em Alagoas 

Estratégia da 

Agroindústria 

Sucroalcooleira 

Aplicação de estratégia ao setor Exemplos de empresas ou grupos 

 

 

 

 

 

 
 

 

Diversificação 

Produtiva 

Criação de gado leiteiro e beneficiamento 

de leite 

Seresta, Roçadinho e Grupo Olival Tenório. 

Empresas de taxi aéreo João Lyra e Carlos Lyra 

Indústria têxtil Grupo Carlos Lyra 

 

Fábrica de fertilizantes 

Grupo Tércio Wanderley, Grupo João Lyra, 

Grupo Carlos Lyra, Seresta e Maranhão. 

Madeireira  Grupo Toledo 

Beneficiamento de coco Seresta e Triunfo 

Construção civil 
Grupo Tércio Wanderley e Grupo Toledo 

Engarrafamento de água mineral Usina Sta. Clotilde 

Venda de automóveis Grupo Olival Tenório, Nivaldo Jatobá e 

Grupo João Lyra. 

Meios de comunicação: João Tenório/Triunfo e Grupo Carlos Lyra  

Criação de cavalos de raça Seresta, Grupo Carlos Lyra e Grupo Olival 

Tenório. 

Fonte: Elaborado com base na tipologia de Beliket al., 1998; Carvalho, 2009. (adaptado pelo autor). 

 

 

Ainda nessa perspectiva, somam-se os novos métodos de gestão empresarial, 

principalmente introduzidos pelos grandes grupos, que ligados sempre a associações setoriais 

atentam para as novas práticas e as introduzem em suas estruturas, como a adoção de novas 

variedades de cana, com maior resistência a períodos secos e a pragas, como também, 

concentração de moagem, fato que leva a operacionalidade da logística a diminuir seus custos 

aproveitando as economias com tais ações, para investir em projetos comerciais e “sociais” 
11

.  

Ainda seguindo nessa dimensão de estratégia, as usinas continuam a se utilizar daquilo 

que foi sempre seu marco, a concentração. Dessa vez, com o processo de aglutinação, que 

algumas usinas e destilarias foram integradas, numa espécie de fusão, fato que acarretou uma 

                                                        
11 Os projetos sociais das empresas contribuem para a ideia de que agir em benefício da sociedade é importante 

para o seu desenvolvimento.    
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melhor organização e lucratividade para o setor, ocasionando maior produção e força de 

competição diante da estrutura do Centro-Sul.  

Atualmente o cultivo da cana-de-açúcar encontra-se em ascensão no país, não só pelo 

crescimento de áreas cultivadas e implantação de novas usinas e destilarias em alguns estados, 

mas também pelo destaque do etanol, tanto no mercado interno como no mercado externo, em 

face à crise do petróleo. O Brasil não é apenas o maior produtor de cana. É também o 

primeiro do mundo na produção de açúcar e etanol e conquista, cada vez mais, o mercado 

externo com o uso desse agrocombustível como alternativa energética.  

Responsável por mais da metade do açúcar comercializado no mundo, o país 

deve alcançar taxa média de aumento da produção de 3,25%, até 2018/2019, e produzir 47,34 

milhões de toneladas do produto, o que corresponde a um acréscimo de 14,6 milhões de 

toneladas em relação ao período 2007/2008. Para as exportações, o volume previsto para 2019 

é de 32,6 milhões de toneladas, segundo estimativas do Ministério da Agricultura.   

Alagoas também acompanha essa tendência. No levantamento realizado pela CONAB 

(Companhia Nacional de Abastecimento), para as safras de 2011/2012, o estado aparece com 

destaque no Brasil e se consolida como líder no Nordeste, contendo uma produção de 5,34 % 

do total nacional, correspondentes a 450,75 mil hectares de área plantada. Ainda, de acordo 

com o SINDAÇÚCAR-AL (Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de 

Alagoas) a produção de açúcar total chegou a 14.918.631 toneladas nas safras 2009/2010, a 

maior produção do Norte-Nordeste. O álcool também merece destaque com uma produção 

superior aos demais estados do Norte-Nordeste, com um total de 625.785 m
3
. 

Conforme apresenta o Mapa 02, no estado de Alagoas, a área canavieira se estende por 

60 municípios, o que corresponde a mais da metade do total de municípios alagoanos, porém, 

a produção destinada à fabricação de açúcar e álcool, principais dentro desse circuito 

produtivo, não incorpora os municípios do Sertão (Mata Grande, Água Branca e Pariconha), 

que se restringem a produção artesanal de rapadura e aguardente.  

Ainda verifica-se no Mapa 02, a área plantada com cana-de-açúcar por município, 

sobressaindo Coruripe (área plantada: 46.000 hectares), São Miguel dos Campos (área 

plantada: 25.400 hectares), Penedo (área plantada: 17.000 hectares) e Marechal Deodoro (área 

plantada: 14.390 hectares).  

A Tabela 04, elaborada com base no Censo Agropecuário (2006), mostra algumas 

especificidades da cultura canavieira por município. Como por exemplo, a identificação e 

número de municípios que possuem cana-de-açúcar por Mesorregião, número de 

estabelecimentos agropecuários e quantidade de cana produzida em toneladas. Logo, o 
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destaque maior em todos os aspectos apresentados foi a Zona da Mata alagoana (Leste), pois 

apresenta o maior número de municípios inseridos dentro dos circuitos espaciais de produção 

sucroalcooleira, tidos também como os maiores produtores do estado, desde a época do 

engenho, por justamente essas terras conterem condições edafoclimáticas ideais e satisfatórias 

a referida produção, esses municípios ainda abrigam as unidades de produção (usinas), além 

de se situarem próximos a capital Maceió e, consequentemente, ao porto, de onde é escoada 

toda a produção.  

Em seguida, conforme indica a Tabela 04, destaca-se a mesorregião do Agreste 

alagoano, que abriga em seu território as policulturas, destacadamente a mandioca, o fumo, 

feijão e o milho, mas com a expansão da cana, alguns municípios passaram a adotar essa 

commodity, por ser mais rentável economicamente e possuir uma demanda grande de 

compradores, em face da quantidade de usinas no estado. A produção no Agreste ainda é 

pequena, mas encontra-se em expansão, devido aos altos investimentos por parte de alguns 

produtores.    

Já o Sertão alagoano, marcado historicamente pela cultura agropecuarista, apresenta 

como já explicitado, alguns municípios produtores de cana-de-açúcar, porém de forma mais 

artesanal, na qual os produtos finais são basicamente rapadura comum, rapadura batida, mel, 

alfenim e aguardente, que abastecem o mercado local e por vezes o regional. De acordo com a 

Tabela 04, são poucos os estabelecimentos, e a produção destes indica um valor bem inferior 

às demais Mesorregiões, justamente por não pertencerem aos circuitos espaciais de produção 

sucroalcooleira, que incorpora densidade técnica e maior aporte de investimentos, fatores que 

agregam valor à cana-de-açúcar e fazem com que a dinâmica de processamento seja 

caracterizada pela hegemonia representada pela rapidez e eficiência.   
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                    Mapa 02 - Alagoas: Área ocupada com cana-de-açúcar em hectare por município 
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Tabela 04 – Alagoas: especificidades da cana-de-açúcar por município 

Municípios da Mesorregião 

da Zona da Mata que 

possuem cana-de-açúcar 

Número de estabelecimentos 

agropecuários (cana-de-açúcar) 

em unidades 

Quantidade 

produzida em 

tonelada 

Valor da 

produção 

(Mil Reais) 

Japaratinga 16 88.505 4.027 

Maragogi 103 399.373 20.153 

Passo de Camaragibe 38 881.054 39.767 

Porto de Pedras 64 127.430 11.939 

São Miguel dos Milagres 6 21.803 923 

Barra de Santo Antônio 15 181.356 7.594 

Barra de São Miguel 14 140.756 9.972 

Coqueiro Seco 3 2.714 103 

Maceió 19 2.369.398 113.128 

Marechal Deodoro 47 1.553.150 319.722 

Paripueira 16 112.371 4.594 

Pilar 24 420.279 15.849 

Rio Largo 11 785.835 30.056 

Santa Luzia do Norte 1 Não disp. Não disp. 

Satuba 2 Não disp. Não disp. 

Atalaia 148 2.395.672 87.362 

Branquinha 125 145.589 22.362 

Cajueiro 25 47.335 4.940 

Campestre 8 19.087 755 

Capela 129 383.365 16.903 

Colônia Leopoldina 254 290.130 11.736 

Flexeiras 35 373.675 16.901 

Jacuípe 113 280.726 11.659 

Joaquim Gomes 160 91.194 3.570 

Jundiá 101 166.345 5.336 

Matriz de Camaragibe 197 342.897 14.126 

Messias 17 330.962 12.332 

Murici 58 634.451 46.186 

Novo Lino 216 308.084 13.119 

Porto Calvo 177 381.672 17.391 

São Luís do Quitunde 213 775.451 30.919 

Feliz Deserto 27 37.505 1.552 

Igreja Nova 316 244.716 12.755 

Penedo 622 952.827 46.612 

Porto Real do Colégio 27 9.339 611 

Anadia 39 321.091 14.274 

Boca da Mata 155 689.406 35.217 

Campo Alegre 178 1.044.386 73.793 

Coruripe 543 4.063.598 172.882 

Jequiá da Praia 40 7.330.239 422.479 

Junqueiro 177 221.025 10.504 

Roteiro 22 354.691 18.674 

São Miguel dos Campos 70 3.219.337 279.933 

Teotônio Vilela 162 252.377 15.668 

Chã Preta 5 3.400 110 

Pindoba 8 1.673 2.410 

Ibateguara 37 32.966 1.181 

Santana do Mundaú 18 1.577 265 

São José da Laje 122 663.596 30.797 

União dos Palmares 67 293.614 14.006 

Viçosa 147 59.904 12.357 

 

Continua 
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Continuação 

Municípios da Mesorregião 

do Agreste que possuem 

cana-de-açúcar 

Número de estabelecimentos 

agropecuários (cana-de-açúcar) 

em unidades 

Quantidade 

produzida por 

tonelada 

Valor da 

produção 

Arapiraca 3 67 38 

Limoeiro de Anadia 39 71.123 5.795 

Taquarana 2 Não disp. Não disp. 

Maribondo 10 1.509 68 

Tanqui d´Arca 10 22.149 786 

São Sebastião 350 216.416 12.484 

Municípios da Mesorregião 

do Sertão que possuem cana-

de-açúcar 

Número de estabelecimentos 

agropecuários (cana-de-açúcar) 

em unidades 

Quantidade 

produzida por 

tonelada 

Valor da 

produção 

Água Branca 40 87 36 

Mata Grande 7 36 28 

Pariconha - - - 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2006. 

Elaboração: SILVA, D. C., 2012. 

 

Faz-se necessário ressaltar, que o setor sucroalcooleiro alagoano é o maior dentro da 

economia local, sendo responsável pela geração de aproximadamente 100 mil empregos 

diretos, com uma produção que oscila entre 24 milhões e 30 milhões de toneladas de cana-de-

açúcar, o referido setor representa, grosso modo, um terço da economia de Alagoas e a 

sobrevivência de quase metade dos municípios do estado. Atualmente, os circuitos espaciais 

de produção sucroalcooleiro alagoano enfrenta uma forte crise. O maior problema das usinas, 

hoje, é o preço do etanol que está defasado em mais de 30% por conta da política do governo 

federal de “congelamento” artificial dos preços da gasolina. A título de informação, na safra 

2012/2013 por conta da estiagem e da queda de preços, o setor sucroalcooleiro de Alagoas 

registrou perda de faturamento na ordem de R$ 500 milhões o que equivale a uma redução de 

20%, acrescenta-se ainda, a baixa de preços nas exportações, em virtude da crise mundial que 

afetou em grandes proporções a Europa, principal destino do açúcar alagoano.  

Esses fatores fizeram com que algumas usinas deixassem de funcionar, ainda que 

momentaneamente na safra 2013/2014, causando com isso, alguns impactos sociais, como 

falta de emprego, pois muitos dos cortadores de cana dependem unicamente desse posto de 

trabalho para sustentar suas famílias. 

De acordo com o SINDAÇÚCAR-AL, 70% da cana produzida no estado de Alagoas 

são destinadas a fabricação de produtos para exportação. Do que é produzido, apenas 13% do 

álcool e 5% do açúcar são consumidos pelo mercado local, o restante é exportado, o que 

configura uma enorme dependência do mercado externo e o risco frequente de uma crise no 

setor.   
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2.4 Sucessões e coexistências na produção da cana-de-açúcar em Alagoas 

 

 

Pode-se partir do principio de que a variável espaço-tempo é uma categoria essencial 

para o entendimento dos estudos que buscam a compreensão da dinâmica dos territórios, uma 

vez que aumenta a percepção sobre objetos e eventos
12

 que o compõe. Logo, as diferentes 

relações sociais e a configuração técnica que se estabelece nos territórios, ocorrem de maneira 

distinta, conforme o tempo-espaço em que são concebidas e praticadas.   

Ancorado nas concepções de alguns estudiosos desta categoria, Santos (2009), traz, 

sobretudo, uma elaboração de espaço-tempo baseado nas ideias de Leibniz (1965), ou seja, o 

tempo como uma ordem das sucessões e o espaço como uma ordem das coexistências. Algo 

precisamente vislumbrado nos dias atuais, ainda que considerem-se os avanços científicos e as 

atualizações possíveis em todos os campos. Em outros termos, pode-se falar que o tempo 

marca a sucessão dos eventos relacionados com o espaço e as coexistências se inserem nesse 

contexto. 

Ainda de acordo com Santos (2009), o espaço é acumulação desigual de tempos. O 

que significa conceber espaço como heranças, de tal modo, se refere a variável espaço–tempo 

como categoria indissociável, permitindo uma reflexão sobre espaço como coexistência de 

tempos. Desta forma, num mesmo espaço coabitam tempos diferentes, tempos tecnológicos 

diferentes, resultando daí inserções diferentes do lugar no sistema ou na rede mundial (mundo 

globalizado), bem como resultando diferentes ritmos e coexistências nos lugares. 

Constituindo estas diferentes formas de coexistir, materializações diversas, por conseguinte 

espaço(s) geográfico(s) complexo(s) e carregado(s) de heranças e de novas possibilidades.  

Logo, se remete ao circuito espacial de produção sucroalcooleira (produção de açúcar 

e álcool), quando é possível verificar elementos inseridos nas etapas produtivas que ainda 

coexistem, como, por exemplo, a grande propriedade (o latifúndio), as relações de trabalho no 

corte da cana e a produção de açúcar para atender ao mercado externo. Porém, é possível 

também verificar as sucessões, como ocorreu com o engenho em detrimento da usina, e com 

os maquinários utilizados no trato com a terra e a referida lavoura, isto é, instrumentos que 

foram substituídos por outros totalmente diferentes e mais eficientes nas elaborações a que se 

propõem. De modo que as sucessões e coexistências acabam por permear as relações 

existentes no âmbito do circuito espacial de produção sucroalcooleira, trazendo no arcabouço 

dos eventos e dos objetos a real explicação dos fatos. 
                                                        
12 Um evento é um instante do tempo e um ponto no espaço (SANTOS, 2009, p.144). 

 



71 

  

No Território alagoano a cultura canavieira atualmente é encontrada sob duas 

condições distintas, uma que representa um ponto em conexão com o Mundo, onde a técnica 

se faz presente e é parte constituinte de uma rede global, que possibilita a rapidez e fluidez 

nas demandas produtivas e eficiência em todas as suas instâncias, e outra, que se insere num 

contexto local e arcaico, considerando ainda os processos técnicos tradicionais emanados do 

início desta atividade, sem a articulação, inovação e configurando uma rede, mas sem 

infraestrutura adequada, sem a informação privilegiada, ou seja, sem evolução, constituindo-

se em um subespaço que coexiste em meio à dinamicidade e multiplicidade técnica.  

Essa assertiva remete ao comparativo existente entre o circuito espacial de produção 

sucroalcooleira – Zona da Mata e Agreste, que é totalmente amparado e condicionado pela 

capacidade de eficiência e fluidez e o circuito artesanal da cana-de-açúcar – Sertão, que é 

imerso nas relações locais, condicionado pela tradição e originalidade dos tempos. Ou seja, o 

cultivo da cana-de-açúcar em Alagoas, a depender de sua atuação, projeção e aspectos 

técnicos atendem a demandas diferentes.  

É nesse contexto, que os eventos, assim denominados por Milton Santos (2009), 

condicionam a marca de uma materialidade nova, que demanda novos investimentos e 

consequentemente configura uma nova dinâmica territorial, pois a Mata alagoana em sua 

totalidade era movida pelos engenhos, Ou seja, a inserção da usina em substituição ao 

engenho foi um evento que marcou profundamente os tempos na dinâmica canavieira, 

justamente porque foi a partir dele que se estabeleceu uma nova maneira de se relacionar com 

a referida commodity, com mais ganhos produtivos e lucratividade para os produtores, em 

contra partida, em face do pequeno nível empresarial e tendo em vista que a cana-de-açúcar 

na região sertaneja alagoana condicionava-se em grande parte para a forragem animal em 

períodos de seca, dentre outros fatores como a inexistência de grandes volumes de produção, 

em virtude da qualidade inferior do solo, variedades de cana pouco produtivas, poucas 

demandas de terras, em virtude dos extensos pastos para a atividade agropecuarista e a 

transformação final da cana-de-açúcar em basicamente rapadura e aguardente não apresentava 

um arcabouço atrativo para o mercado mundial, e sendo assim, essa área foi confirmada com 

a produção artesanal, apenas dedicando-se ao mercado local e regional.  Desta maneira, 

Santos (2009), explica que 
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[...] as áreas de ocorrência de commodities podem ter conteúdos parecidos, mas 

nunca idênticos. Pensemos no ar de família, que nos oferecem, por exemplo, 

plantações de milho ou de trigo. Mas o conteúdo não é o mesmo. Cada área constitui 

uma situação particular. Cada lugar é uma combinação quantitativa e 

qualitativamente específica de vetores (sementes melhores ou menos boas; mais ou 

menos adubo; chegada pontual ou tardia de crédito e seus custos diversos; irrigação 

em tempo ou atrasada; transporte mais ou menos acessível e mais ou menos 

adequado; mão de obra disponível ou não, treinada ou não; informação em tempo 

real ou defasada. (SANTOS, 2009, p. 251). 

 

Seguindo com esse pensamento, as análises de Andrade (1980), indicam que em uma 

sociedade em que coexistem formas de exploração capitalistas, visando à produção para 

exportação e de outro lado à produção para o alto-abastecimento do agricultor e para o 

abastecimento da região, foi provocado um desequilíbrio. Desequilíbrio que resultou na 

expansão das atividades capitalistas.  

Desse modo, não basta fazer uma referência genérica à área de produção de cana-de-

açúcar, tem-se que analisar a área determinada levando em conta as particularidades dos 

eventos. Em síntese, ainda parafraseando Santos (2009), em cada lugar, os sistemas 

sucessivos do acontecer social distinguem períodos diferentes, permitindo falar de hoje e de 

ontem. Este é o eixo das sucessões. Em cada lugar, o tempo das diversas ações e dos diversos 

atores e a maneira como utilizam o tempo social não são os mesmos. No viver comum de 

cada instante, os eventos não são sucessivos, mas concomitantes. Temos aqui, o eixo das 

coexistências. Logo, podem-se relacionar os eventos, com a vontade humana, com o 

acontecer, ou seja, a existência dos homens sobre a terra, agindo para realizar o mundo e 

consequentemente gerando os eventos, e nesse sentido, os Estados, empresas, instituições de 

toda natureza, entidades, juntamente com os indivíduos são agentes de ação e nessa regra são 

precursores de eventos de toda ordem que configuram e reconfiguram os territórios a seus 

interesses.  

Pode-se então dizer que, o tempo-espaço e as formas de organização dos territórios 

geram diversas temporalidades e as mesmas se sucedem e coexistem demandando nexos cada 

uma a seu modo, construindo redes organizativas ou não e sistematicamente inferindo de 

forma decisiva no uso do território.  

 

2.4.1 Breves considerações sobre o circuito artesanal da cana-de-açúcar em Alagoas 

 

Ficou evidente, quando se faz referência a cana-de-açúcar em Alagoas, que o Sertão 

apresenta grande contraste quando comparado à Zona da Mata, diferem tanto 
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economicamente quanto socialmente. Embora tenham pertencido ao mesmo processo 

histórico de implantação no século XVI, percebe-se que os rumos da cana-de-açúcar em cada 

subespaço é condicionado a contextos diferentes e atendem a processos opostos do ponto de 

vista da produção, circulação e consumo de seus produtos.  

Tal fato pode ser verificado ainda com relação à funcionalidade dos bangüês (Zona da 

Mata) e dos engenhos do brejo (Sertão).  Enquanto o bangüê produzia sempre açúcar para o 

consumo externo, os engenhos dos brejos produziam rapadura, de consumo da população 

regional, e alguma aguardente, também para consumo interno. Ao lado da diferença de 

produto, muitas outras distinções podem ser apontadas: a menor disponibilidade de áreas 

propícias e o tamanho acanhado dos engenhos; a menor presença de escravos, com todas as 

implicações para a formação social; a relativa pobreza dos engenhos, contrastando com a 

maior fartura dos bangüês. De acordo com (SAMPAIO et al. 2005), a incorporação de 

tecnologia foi mais lenta nos engenhos do brejo, reflexo da falta de capital e de uma menor 

competitividade. As variedades de cana perduravam mais nos brejos, em contraste com a 

deterioração mais rápida na mata monocultora. Enquanto na mata as usinas acabam com o 

bangüê, no brejo os engenhos permanecem sem grandes alterações.  

Os engenhos ainda existentes se concentram basicamente em Água Branca e Mata 

Grande, municípios da Mesorregião do Sertão alagoano, mas a área canavieira também 

incorpora o município de Pariconha na mesma Mesorregião (Mapa 03). Nessa área a 

produção de cana é transformada em rapadura comum e, em menor escala, rapadura batida, 

mel, alfenim e açúcar de rapadura (açúcar mascavo). A rapadura é o açúcar mascavo em 

forma de tijolo, a batida é uma rapadura à qual são acrescentados condimentos ou frutas, 

conferindo-lhe sabor particular, o alfenim é uma massa branca de açúcar obtida do mel de 

engenho ou também pode ser chamado de puxa-puxa, em alusão ao seu processo de 

fabricação. Ou seja, a partir desse leque de produtos, já se pode pensar nos mercados 

consumidores, bem diferentes da grande produção da Zona da Mata, que busca um consumo 

de massa. Por isso, que tal circuito é denominado artesanal, considerando principalmente os 

processos arcaicos de produção e circulação que atingem um tipo de consumidor típico do 

interior e com menor poder aquisitivo, lhe conferindo uma especificidade que lhe é peculiar. 

Em contrapartida, essa produção também pode atingir nichos de mercado, onde são bem 

valorizados. A rapadura batida, quando fabricada em pequenos tabletes está sendo 

comercializada em redes de supermercados, casas especializadas em produtos nordestinos e 

até na Europa. O açúcar mascavo atende a um mercado mais exigente, mais preocupado com 

o consumo de produtos naturais. A água ardente de qualidade pode atingir valores altos no 
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mercado de luxo. Mas em Alagoas, devido à falta de investimentos e apoios institucionais não 

se verifica essa realidade.    

Nessa direção, apontam-se adiante, de forma sintética as principais etapas do processo 

de produção nos engenhos sertanejos. Para isso, utilizou-se como referencial maior, o trabalho 

desenvolvido por economistas da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, intitulado, 

Eficiência Econômica e Competitividade da Cadeia Produtiva de Derivados da Cana-de- 

Açúcar: Rapadura, Mel, Alfenim e Açúcar Mascavo em Alagoas (2005). Logo, se partiu do 

principio do encadeamento das etapas e da participação de todos os elementos que atuam 

incisivamente nas elaborações produtivas e os rebatimentos destes no território. Observando 

as principais características do aqui denominado circuito artesanal da cana-de-açúcar, 

momento em que serão analisados os insumos, a produção agrícola e a produção artesanal nos 

engenhos, assim como os aspectos institucionais, que também são levados em consideração, 

apontando entraves e potencialidades do apoio de instituições envolvidas no processo de 

produção, circulação e consumo de tais produtos. Além disso, se abordará as tendências e 

expectativas de mercado, considerando o papel da informação, ainda que defasada, na 

constituição de uma rede, que mesmo sem as características organizacionais das grandes 

empresas, consegue instaurar alguns pontos de interlocução, ainda que locais ou regionais, e 

direcionar seus produtos para o consumo. 
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               Mapa 03: Localização dos municípios produtores de cana-de-açúcar na Mesorregião do Sertão alagoano 
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2.4.2 A produção agrícola da cana-de-açúcar no Sertão alagoano 

 

 O circuito artesanal da cana-de-açúcar em Alagoas na sua instancia agrícola, se 

configura como uma prática que remota ao início desta atividade no estado, como já frisado 

anteriormente. Segundo os direcionamentos de Sampaio (et al. 2005), a principal variedade 

utilizada, a 3X, é tradicional, não tendo ocorrido introdução de outras, como na mata. São 

utilizados arados rudimentares a tração animal. Não há utilização de fertilizantes e corretivos. 

A rotina do campo não se altera em relação ao praticado no passado. São dadas cinco limpas 

na cana-planta e duas nas socas
13

. As socas mantêm-se produtivas por vários anos, embora os 

produtores tenham conhecimento da perda de produtividade após quatro folhas. A 

produtividade é baixa, de 30 a 40 ton/ha, só excepcionalmente atingindo 50 ton/ha. De modo 

geral, uma tarefa
14

 de cana-de-açúcar produz de 10 cargas de rapaduras, quando cana-planta, a 

oito cargas, quando soca de quatro folhas. Para uma conversão média de uma tonelada de 

cana por carga, obtêm-se 30 ton/ha na cana-planta e 24 ton/ha na soca.  

A respeito das propriedades pode-se afirmar que são pequenas, a maior parte com 

menos de 10 hectares, e a área de cana raramente excede cinco tarefas, ou seja, menos de dois 

hectares. As maiores explorações pouco passam de 40 tarefas ou cerca de 13 hectares, sendo 

estes destacados como grandes produtores. A cana é cortada sem ser queimada, retirando-se a 

palha com a garra do facão. É transportada para o engenho em animal, pelos cambiteiros
15

, 

embora exista alguma utilização de carroças de tração animal e em alguns casos o uso de 

caminhões, que também servem para o transporte de cana de fornecedores situados a uma 

maior distância do engenho. 

2.4.3 A produção artesanal nos engenhos sertanejos 

 

Os engenhos sertanejos também apresentam características tradicionais em sua 

composição, abrigando várias etapas para a fabricação final de seus produtos. Assim como no 

seguimento agrícola, estas etapas não correspondem às inovações técnicas e científicas atuais, 

estão diretamente ligados ao patamar inicial de sua instalação, sem quase nenhum avanço no 

que se refere a sua estrutura física e aderente aos métodos tradicionais, traços culturais que 

passam de geração para geração. 

                                                        
13

 A cultura da cana de açúcar garante mais de uma "colheita", ou seja, mais de um corte. Antes do primeiro 

corte da cana ela é chamada de cana planta. A partir dai a cana é chamada cana soca. 
14 Uma tarefa é equivalente a 3.052m². 
15 Pessoas que transportam a cana-de-açúcar dos campos para os engenhos. 
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Figura 04: Esquema simplificado do processo produtivo da rapadura, batida, mel de engenho e alfenim nos engenhos sertanejos. 

 

Fonte: (SAMPAIO et al. 2005), Elaboração própria. 
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Na Figura 04, baseado nos direcionamentos de Sampaio (et al. 2005), é possível a 

compreensão do circuito produtivo interno de transformação da cana-de-açúcar em rapadura, 

batida, mel de engenho e alfenim, perpassando desde o momento em que a cana é plantada até 

a fabricação final dos referidos produtos. 

De acordo com o fluxograma, a cana-de-açúcar é colhida, passa por um processo de 

lavagem e em seguida é transportada para o engenho. A primeira etapa do processamento é a 

moagem, de onde se extrai o caldo e o bagaço
16

. O caldo segue para decantação passando pelo 

parol, uma espécie de caixa de cimento revestida em alguns casos com cerâmica, em seguida 

o caldo segue para primeira caldeira. Essas caldeiras são aquecidas por calor gerado pela 

queima do bagaço; apenas quando insuficiente ou molhado, usa-se lenha. Na primeira 

caldeira, é feita a limpeza, sendo retirada a borra e adicionadas 2 ou 3 colheres de mamona 

para auxiliar a limpeza. Na segunda, terceira e quarta caldeiras, o caldo vai sendo 

transformado em mel. Na quinta caldeira, denominada de tacho, é dado o ponto, ou seja, 

atinge-se a temperatura requerida para que seja caxeada a rapadura ou preparada a batida, esta 

com adição de condimentos, a denominada cocada, geralmente chamada de batida. No tacho, 

o alfenim é processado passando a cana levemente raspada, da qual o mel mais frio é puxado. 

As figuras (05, 06, e 07) mostram alguns engenhos localizados na cidade de Água Branca, no 

Sertão de Alagoas.   

 

                       Figura 05: Engenho Modelo 

 
                      Fonte: Feitosa, 2004. 

                                                        
16 É comum nos engenhos sertanejos utilizar o bagaço da cana como meio de aquecimento, através de sua 

queima e em outros casos como ração para o gado. 
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                        Figura 06: Engenho Cristo Rei 

 
                        Fonte: Feitosa, 2004.                                                    

 

 

                         Figura 07: moagem de cana no Engenho Cristo Rei 

 

                        Fonte: Feitosa, 2004. 

 

Os engenhos moem por sete meses, geralmente de outubro a abril. Com relação à mão 

de obra utilizada na produção, pode-se verificar que é submetida a uma questão forte ligada a 

insalubridade do processo produtivo. Os trabalhadores diretamente envolvidos no 

processamento da cana-de-açúcar nesses engenhos recebem valores equivalentes a diárias 

(remuneração por cada dia de trabalho). Vale salientar ainda, que não possuem carteira 
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assinada, sem pagamento de impostos e a jornada de trabalho muitas vezes ultrapassa 8 

horas/dia. Já os cambiteiros e cortadores de cana, por exemplo, ganham de acordo com a 

produtividade, como ocorre na Zona da Mata.  A produção de um engenho é pequena 

podendo chegar a render de 8 a 10 toneladas de rapaduras que correspondem o equivalente a 

10 tarefas de terras com cana-de-açúcar.  

 

2.4.4 A circulação dos produtos e o consumo 

 

Seguindo a tendência artesanal verificada ao longo de todo o processo de produção da 

cana-de-açúcar no Sertão alagoano, a circulação não poderia ser diferente. Sampaio (et al. 

2005) destaca que as rapaduras e batidas são desenformadas em jirau
17

 e estocadas em 

depósito ou armazém, geralmente fechado, mais por segurança que por qualquer razão de 

higiene. Dado o sistema de produção intermitente, a estocagem se dá por curtos períodos, 

frequentemente poucos dias, em geral menos de uma semana. Excepcionalmente, são 

mantidas por meses, em geral já vendidas, quando se tornam escuras. O transporte é feito em 

caminhão, sendo colocadas no carro sem qualquer proteção ou embalagem. Em alguns 

engenhos da região os produtos são deslocados para o armazém do atacadista em lombo de 

animal, em caixas de madeira penduradas na cangalha.  

O carro-chefe dos engenhos são as rapaduras, mas conseguem também destaque com a 

batida e o alfenim, no caso do mel, ele é comercializado no próprio engenho com a clientela 

local. Em suma, pertencem às rotas de comercialização, considerando as cidades sede dos 

engenhos Mata Grande e Água Branca, os municípios de Inhapi, Canapi, Inajá, Caraibeiras, 

Tacaratu, Petrolândia, Santana de Ipanema e Olho D’Água das Flores. Ou seja, algumas 

cidades vizinhas e outras pertencentes ao estado vizinho, Pernambuco, configurando uma rede 

que possui conexões locais e regionais.  

Verificou-se, que diferentemente da Zona da Mata que exporta seus produtos (açúcar e 

o álcool) para outros países, o Sertão comercializa os seus em escala local e regional. Da lista 

de produtos, como já observado, o que se destaca por seu sabor típico e especial é a rapadura, 

que pode ainda se transformar em outro tipo de doce, a batida, onde se adicionam alguns 

condimentos, como cravo, canela, e eventualmente frutas, como goiaba e coco que as tornam 

ainda mais incrementadas. Como considera Sampaio (et al. 2005), nesta modalidade de 

consumo, a rapadura perde a primazia, porém abre espaço para novos mercados. Assim, existe 

                                                        
17 Estrado de varas sobre forquilhas cravadas no chão e que serve para guardar utensílios. 
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a necessidade de conquistar novos espaços de consumo, mas para que isso ocorra é preciso 

investir em um novo formato de fabricação que conserve a tradição, somado a padrões de 

higiene e que considere um conceito no tamanho e nas embalagens dos produtos. É 

imprescindível destacar que esses novos mercados assinalam, consequentemente, a obtenção 

de taxas maiores de lucro, já que irão pagar bem mais do que o comércio local. Desse modo, 

uma maior organização acarretará ainda a conquista do mercado externo, com a fabricação do 

açúcar mascavo com a indicação de produto certificado como orgânico, ideal para os 

consumidores seletos e específicos que possuem um maior poder aquisitivo e buscam uma 

melhor qualidade de vida, uma vez que este tipo de açúcar é livre de impurezas e 

conservantes. 
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Capítulo 3 
__________________________________________________________________________________________ 

AS REDES, AS TÉCNICAS E A FLUIDEZ NO TERRITÓRIO: A 

MATERIALIDADE DAS ETAPAS PRODUTIVAS NO CIRCUITO 

ESPACIAL DE PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA EM ALAGOAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

  

 Neste capítulo, será abordada a funcionalidade e pertinência das redes, das técnicas e 

da fluidez nas etapas produtivas do circuito espacial de produção sucroalcooleira no estado de 

Alagoas. Assim, adentrou-se especificamente em cada uma das etapas deste circuito 

produtivo, para observar à dinâmica e identificar os elementos centrais que compõe os 

referidos segmentos.    

 

3.1 A utilização da técnica na constituição do melhoramento genético da cana-de-açúcar 

em Alagoas 

 

 

No início do período técnico percebeu-se como forte característica o princípio dos 

dados naturais e a subordinação do homem às contingências da natureza. Santos (2009) 

discorre que dentro dessas circunstâncias, as redes se formavam com um largo componente de 

espontaneidade. Ou seja, no caso da cana-de-açúcar, os engenhos, á época de sua fundação, 

possuíam esse perfil, porém com a implantação das usinas, as infraestruturas técnicas 

agregaram-se de novas instrumentalidades e passaram a lidar diretamente com um processo 

mais rápido e eficaz na produção final dos produtos. É nesse sentido, que a técnica de acordo 

com Ortega y Gasset (1963), representa significativo papel na racionalização. Isso significa 

afirmar que a tecnicização e a racionalização da indústria criam uma rede indiferente ao 

homem. Desse modo, o estudo da técnica torna-se essencial para o entendimento das diversas 

formas históricas de estruturação, funcionamento e articulação dos territórios. Ou como 

ressalva Santos (2009), as épocas se distinguem pelas formas de fazer, isto é, pelas técnicas. 

Logo, é notório a expansão do processo de circulação canavieiro decorrente dessa lógica, pois 

os avanços na produção, circulação e consumo de seus produtos passaram a figurar com maior 

nitidez e expressividade, e suas transações passaram a ser mais dinâmicas e eficientes em 

virtude dessa nova acepção.   

Assim pode-se asseverar que o aperfeiçoamento técnico trouxe uma nova dinâmica 

para o circuito espacial de produção sucroalcooleira. Uma realidade nova, que se consolida 

através dos números e permite um avanço grandioso vislumbrando os mecanismos estruturais 

e econômicos do circuito, ou seja, os fixos e os fluxos intensificam suas funções e constroem 

os direcionamentos a serem percorridos na execução dos vários projetos.  

Para que isso ocorra, se faz importante a estrutura das redes, já que desempenham um 

papel fundamental, pois por elas circulam matérias primas, objetos, pessoas e produção. 

Agregadas ao espaço, desde então, eram subservientes a um processo, e por isso já nasceram 
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intimamente ligadas a uma intencionalidade, que é servir e agir de acordo com interesses 

externos.  

A propósito, Santos (2009) define redes como toda infraestrutura, permitindo o 

transporte de matéria, de energia ou de informação, e que se inscreve sobre um território onde 

se caracteriza pela topologia dos seus pontos de acesso ou pontos terminais, seus arcos de 

transmissão, seus nós de bifurcação ou de comunicação. Dessa forma, os objetos técnicos 

ganham força e capacidade de interagir mais rapidamente, num processo onde as informações 

chegam e alargam as comunicações internas e externas, fazendo com que as metas dos 

agentes hegemônicos passem a ser conduzidas sequencialmente, seguindo sempre a 

perspectiva da sequiosidade exigida pelos ditames da dinâmica global.  

Nesse sentido, falar em redes corresponde em dialogar com o desenvolvimento 

técnico, pois essas novas estruturas dispostas nos territórios aumentam a capacidade dos 

agentes, fazendo com que os fluxos existentes até então se multipliquem contribuindo para 

uma maior fluidez e consequentemente o aumento do seu poder de influência e sua margem 

de lucratividade. 

Ao contextualizar as relações entre o imperativo da fluidez na atividade 

sucroalcooleira atual e a constituição das redes – cuja noção de rede global “se impõe nesta 

fase da história” –, Santos (2009) mostra que o fenômeno da rede se assenta sobre os pilares 

resultantes da fluidez atual, caracterizados por formas perfeitas universais, normas universais 

e por uma informação universal. Uma das características do mundo atual é a existência de 

fluidez para a circulação de idéias, mensagens, produtos ou dinheiro, interessando aos agentes 

hegemônicos. A fluidez contemporânea é baseada nas redes técnicas, que são um dos suportes 

da competitividade. Daí a busca voraz de mais fluidez, levando à procura de novas técnicas 

ainda mais eficazes. 

Nesse sentido, as redes e as técnicas caminham juntas e amplamente difundem os 

equipamentos necessários para a fluidez no território. No circuito espacial de produção 

sucroalcooleira de Alagoas, ver-se-á adiante, que a constituição de uma rede, começa antes 

mesmo da fase de produção do açúcar e do álcool, se utilizando da técnica e das descobertas 

científicas para melhorar o desempenho dos grandes grupos, os agentes hegemônicos do setor, 

e assegurar a plenitude organizacional e corporativa de seus negócios.  

A densidade técnica no setor sucroalcooleiro ganha vigor, especialmente a partir da 

implantação do Programa Nacional de Melhoramento da Cana-de-Açúcar (Planalsucar). Suas 

ações iam desde o desenvolvimento de novas variedades de cana até a projeção de safras. 

Com a desregulamentação estatal do setor em 1990, este órgão foi extinto e foi criado a Rede 
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Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (RIDESA) com sede na 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
18

. Assim, toda a estrutura laboratorial, ensaios de 

pesquisa e equipamentos da era Planalsucar foram absorvidos por esta nova estrutura de 

pesquisa. Logo, foi disponibilizado dentro da UFAL, mas precisamente no Centro de Ciências 

Agrárias (CECA), localizado em Rio Largo (AL), o Programa de Melhoramento Genético da 

Cana-de-açúcar (PMGCA), que desenvolve a partir dos cruzamentos genéticos obtidos na 

Serra do Ouro, em Murici (AL), novos tipos de variedades de cana-de-açúcar. Vale salientar 

que, a referida estação de pesquisa encontra-se encravada entre reservas de mata atlântica, na 

Zona da Mata alagoana, a 450 metros de altura.  

Para garantir rentabilidade ao setor sucroalcooleiro é fundamental obter elevada 

produtividade da cana-de-açúcar. O melhoramento genético é considerado um dos principais 

fatores agronômicos que podem contribuir com o aumento da produtividade, permitindo 

desenvolver variedades que se adaptem melhor às condições adversas de solo e clima e à 

incidência de pragas e doenças, assim como ao sistema de colheita. De acordo com a Agência 

Embrapa de Informação Tecnológica (AGEITEC), a produtividade média dos canaviais 

aumentou de 43 toneladas por hectare, em 1961, para 74 toneladas por hectare, em 2005, e 

grande parte desse aumento pode ser atribuída ao uso de variedades geneticamente 

melhoradas. A máxima produtividade em cana-de-açúcar depende, também, de um correto 

planejamento de plantio e de adequado manejo das variedades, as quais devem atender a 

exigências tanto no campo como na indústria, para maximizar lucros. 

Assim, é necessário observar o detalhamento das etapas no que se refere o 

melhoramento genético da cana-de-açúcar (Figuras 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14). Acredita-se 

que depois de tantas descobertas técnico-científicas é possível obter uma boa produtividade a 

partir da escolha correta do tipo de variedade a ser plantada. A uma grande tendência para que 

a totalidade dos produtores se adéquem a essa nova realidade, pois uma maior produtividade 

implica maior produção e consequentemente maiores lucros.   

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 Reservou-se um item específico para outras informações sobre a RIDESA no capítulo que trata sobre os 

Círculos de Cooperação. A RIDESA é uma rede de universidades que desenvolve pesquisa na área da cana.   
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                 Figura 08: Banco de germoplasma (Serra do Ouro – Murici –AL) 

 

                  Fonte: RIDESA, 2013. 

 

             Figura 09: Cruzamentos genéticos 

 

               Fonte: RIDESA, 2013. 
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                  Figura 10 – Semeadura 

 

                   Fonte: RIDESA, 2013. 

 

              Figura 11 - Repicagem 

 

                 Fonte: RIDESA, 2013. 
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                  Figura 12 – Transplantio 

 

                  Fonte: RIDESA, 2013. 

        

 

             Figura 13 – Área de plantio 

 

                Fonte: RIDESA, 2013. 
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           Figura 14 – Experimentos nas usinas                  

 

              Fonte: RIDESA, 2013. 

Nota: As figuras da RIDESA demonstram todas as etapas do processo de modificação genética 

da cana-de-açúcar em Alagoas.  

 

 

 

 O ponto de partida da cana-de-açúcar em Alagoas é no banco de germoplasma (Figura 

08) localizado na Estação de Floração e Cruzamento da Serra do Ouro, órgão pertencente a 

UFAL, no município de Murici. Neste banco estão reunidos mais de 2000 genótipos, entre 

cultivares utilizados no país, já que a RIDESA compartilha esses clones entre as 

universidades participantes da REDE, e outras espécies relacionadas ao gênero Saccharum, 

assim como de cultivares importadas das diferentes regiões canavieiras do mundo. Após a 

obtenção das sementes em cruzamentos, são produzidas as plântulas, que uma vez 

transplantadas para o campo, definem a primeira fase de seleção (Figuras 09 e 10). Depois de 

produzidos, esses clones passam por um processo de avaliação.  

Em seguida, são enviados para o PMGCA no Centro de Ciências Agrárias da UFAL, 

onde passam por um processo de semeadura e repicagem (Figura 11), quando são levados 

para uma estufa e cuidadosamente analisados até o ponto de teste. Assim, as chamadas 

plântulas obtidas a partir dos cruzamentos são transplantadas para o campo (Figura 12). O 

plantio das plântulas ocorre em duas épocas: outubro/novembro no CECA e em fevereiro nas 

sub-estações experimentais nas usinas.  A partir daí entram em uma nova fase, seleciona-se 

em planta e soca os clones superiores, que por sua vez, são avaliados posteriormente. A 
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RIDESA tem selecionado mais de 3000 novos clones por ano. A partir desta fase os clones 

selecionados em cada universidade são intercambiados entre elas. Nesta etapa os novos clones 

são multiplicados e introduzidos nas usinas e destilarias conveniadas com as respectivas 

universidades que atuam nas diferentes regiões canavieiras do Brasil. Nas terras das usinas e 

destilarias têm sido avaliados por meio de experimentos por três anos consecutivos os clones 

promissores. Esta fase é denominada de FE, isto é, fase experimental (Figuras 13 e 14). 

O programa de desenvolvimento de novos cultivares de cana-de-açúcar é por natureza 

essencialmente de longa duração. Logo, a persistência é uma virtude das pessoas envolvidas 

neste processo. Normalmente o lançamento de novos cultivares tem ocorrido após 

aproximadamente 13 anos de inúmeras avaliações dos clones por meio de experimentos 

observando-se a reação destes às doenças e pragas e a produtividade dos mesmos em 

diferentes ambientes de produção. Depois de todo esse processo, são lançadas e liberadas as 

novas variedades e destinadas imediatamente para os produtores ou usinas, que possuem a sua 

disposição o tipo específico de cana-de-açúcar ligado ao fator de seu interesse. 

A existência de muitas variedades (Figura 15) é uma vantagem, embora isto torne 

difícil a tomada de decisão, já que requer muito mais conhecimento do produtor rural acerca 

das opções disponíveis. É importante que o produtor possua uma diversidade de variedades e 

cultívares de cana-de-açúcar na lavoura, pois assim pode diminuir a possibilidade de que uma 

praga ou doença se prolifere dentro do canavial, causando prejuízos.  

Para se ter máxima produtividade, é importante que cada produtor selecione, dentro 

das opções de variedades ofertadas pelo PMGCA, aquelas que melhor se adaptam às 

condições locais. Para isso, deve-se prestar atenção em características como o porte da cana e 

o fechamento da entrelinha - que podem levar à redução dos custos de manejo e colheita - 

além de maturação, volume de matéria-prima, entre outros. 
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                 Figura 15: Variedades de cana-de-açúcar do PMGCA 

 

                 Fonte: SILVA, D. C., 2013. 

 

 De acordo com a RIDESA, a Universidade Federal de Alagoas por meio do PMGCA, 

já disponibilizou vários tipos de cultivares, entre eles, RB92579
19

, RB93509, RB931530, 

RB75126, RB83102, RB83160, RB83252 e RB83594. Todos esses tipos específicos de cana-

de-açúcar possuem características diferentes e são capazes de se adaptar muitas vezes a 

questões peculiares relacionadas ao clima e solo. O Quadro 02 mostra os principais cultivares 

liberados pela UFAL e suas características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
19 RB – República do Brasil. 
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Quadro 02: Cultivares de cana-de-açúcar liberadas pelo PMGCA-UFAL e principais 

características 

 

 

Tipo 

 

 

 

Principais Características 

 

 

 

RB92579 

 

 

 

 

 

 Ótimo perfilhamento;  

 

 Ótima brotação de socaria; 

 

 Alta produtividade agrícola; 

 

 Elevado ATR. 

 

 

 

 

RB93509 

 

 

 

 

 

 

 Boa brotação de socaria; 

 

 Alta densidade de colmo; 

 

 Alta produtividade agrícola. 

 

 

 

 

Continua 
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Continuação 

 

Tipo 

 

 

 

Principais Características 

 

 

 

RB931530 

 

 

 

 Boa brotação de socaria; 

 

 Precocidade de longo; 

 

 Elevado ATR. 

 

 

 

 

 

RB75126 

 

 

 

 

 Alta produtividade agrícola; 

 

 Boa brotação de socaria; 

 

 Boa longevidade do canavial. 

 

 

 

 

 

RB83102 

 

 

 

 

 Alta produtividade agrícola; 

 

 Boa brotação de socaria; 

 

 Boa longevidade do canavial. 

 

Continua 
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Continuação 

 

Tipo 

 

 

 

Principais Características 

 

 

 

 

RB83160 

 

 

 

 

 Ótima brotação de socaria; 

 

 Alta longevidade do canavial. 

 

 

 

 

RB83252 

 

 

 

 

 

 Rápido crescimento vegetativo. 

 

 

 

 

RB83594 

 

 

 

 Ótimo fechamento de 

entrelinha; 

 

 Boa brotação e produtividade da 
socaria. 

Fonte: Catálogo Nacional de Variedades “RB” de cana-de-açúcar – RIDESA, 2003 e 2010. 
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Este trabalho técnico-científico desenvolvido pelo PMGCA-UFAL busca, sobretudo, 

atender as demandas do meio geográfico alagoano e brasileiro. Tornando-se essas matérias 

primas primordiais para tornar o estado de Alagoas ponto central de tecnologia e eficiência 

em novos cultivares de cana-de-açúcar. No Gráfico 01 observa-se as variedades de cana-de-

açúcar cultivadas na safra 2010/2011 em Alagoas. 

 

 

   Gráfico 01: Percentual das variedades cultivadas na safra 2010/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: RIDESA, 2012. 

 

 

Percebe-se que, das variedades cultivadas na safra 2010/2011 no estado de Alagoas, se 

resume em quase 30% da RB 92579; 16,80% da SP79-1011; 14,24% da RB867515; 9,36% da 

SP81-3250, entre outras que estão sendo multiplicadas no PMGCA-UFAL, do tipo RB 92579, 

SP79-1011, RB 951541, RB 98710, entre outras. Das sete novas variedades RB liberadas, 

cinco foram desenvolvidas em Alagoas. São elas: RB 931003, RB 931011, RB 937570, RB 

951541, RB 962962, RB 98710 e RB 99395. Já os clones promissores são: RB 3047, RB 

991536, RB 011518 e RB 961003. Com isso, é notável o papel importante do 

aperfeiçoamento técnico-científico para o desenvolvimento do setor sucroalcooleiro brasileiro 

e, consequentemente, alagoano, uma vez que os avanços introduzidos instauram uma nova 

30% 

16,80% 

14,24% 

9,36% 

29,60% 

RB92579

SP79 - 1011

RB867515

SP81-3250

Outros
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dinâmica estrutural no circuito especial de produção, contribuindo para a precisão e solidez 

nas demais instâncias produtivas como se abordará a seguir.   

 

3.2 O processo agrícola da cana-de-açúcar em Alagoas 

 

 

 As relações entre indústria e agricultura no Brasil passaram por diversas mutações ao 

longo dos últimos 40 anos. De acordo com Muller (1989), as agroindústrias cresceram ao 

tempo em que se remodelaram; surgiram novas agroindústrias, de grande porte, ligadas ao 

exigente mercado internacional. O caráter artesanal-manufatureiro de muitas delas cedeu, 

rapidamente, lugar ao predomínio da forma nitidamente industrial internacionalizada de 

processar, beneficiar e comercializar. O que teve impactos de monta na agricultura, em seu 

modo de produzir e organizar acelerando a passagem da forma predominantemente atrasada 

de produzir para outra, que cada vez mais consome insumos industriais. Da mesma forma a 

agricultura, para atender as novas demandas da etapa da agroindustrialização, passou a 

incorporar quantidades crescentes de adubos químicos, herbicidas, inseticidas, máquinas, 

equipamentos, assistência técnica, além de ciência e informação
20

.   

É nesse quadro que se insere a cana-de-açúcar quando da sua fase agrícola no período 

atual, mesmo quando cultivada em terras de acionistas ou de fornecedores. A padronização 

técnica existente é exigida para todos, isso acarretará numa maior produção. No item anterior 

percebeu-se, que a cana-de-açúcar passa por um processo de melhoramento genético, isso 

implica dizer que, ao ser plantada ela deverá atender algumas especificidades, porém, para 

que isso venha a acontecer é necessário uma série de fatores que fazem parte de todo o aporte 

agrícola que contribui para o pleno desenvolvimento biológico da commodity, como o manejo 

do solo e a utilização de insumos e agrotóxicos. De certa maneira, se criam mecanismos para 

a estruturação do setor, isto é, um novo modo de produção. De tal forma, Santos (1999a. p. 6), 

se aportando em Marx afirma que: 

 
[...] a noção de modo de produção é central porque, a cada etapa de evolução da 

sociedade, os homens participam de um processo unitário, que inclui formas 

materiais de produção, relações dos homens entre si e com as coisas (naturais e 

artificiais) e os seus próprios modos de ser. 

 

                                                        
20

 Sobre essa discussão da agricultura e informação ver: LOCATEL, C. CHAPARRO, J. Panorama de la 

agricultura informatizada en Brasil. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. 

Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2004, vol. VIII, núm. 170 (17). 

<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-17.htm> 
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Nessa lógica, a produção agrícola da cana-de-açúcar abriga atualmente um novo modo 

de produzir, condicionado pelo aparato técnico-científico e correlacionado a outras estruturas 

que a conduzem a altos patamares de produtividade, instaurando uma dinâmica totalmente 

diferenciada no campo. Esse fator ainda infere decisivamente em dada parcela do território 

alagoano, uma vez que a modificação técnica e na mesma medida as ações dos indivíduos, em 

detrimento dos novos instrumentos de trabalho, inserem novas práticas sociais, mudando a 

estrutura e o funcionamento do espaço. 

Para ser mais amplo, pode-se afirmar que o modo de produção atual, se distingue das 

épocas anteriores, ou como assevera Santos (1999a, p. 7), “nenhuma outra época, um modo de 

produção teve uma difusão tão generalizada e uma presença tão profunda e eficaz em todos os 

recantos da terra”. Em outras palavras, a globalização influi eficazmente para o ordenamento 

e encadeamento das etapas produtivas. Ditando as ordens e verticalizando ações que 

culminam com novas estruturas territoriais moldadas a partir de uma informação exógena, 

capaz de conectar, em consonância com outros agentes, os subespaços. 

Todo esse respaldo informativo serve para compreender que a instancia produtiva 

agrícola da cana-de-açúcar em Alagoas, recebe as influências da dinâmica global. Ela também 

é normatizada e segue os moldes do mercado mundial, a partir dos novos aparatos técnicos 

empregados e dos novos métodos inseridos na agricultura. 

De acordo com pesquisa de campo realizada em algumas usinas de Alagoas, 

constatou-se que para a implantação de um canavial, deve-se fazer, inicialmente, o 

planejamento da área, realizando um levantamento topográfico. Nos locais de plantio é feito 

um trabalho de engenharia, conhecido como sistematização do terreno, no qual subdivide-se a 

área em talhões
21

 e define-se os carreadores principais e secundários. Atualmente, busca-se 

obter talhões planos mantendo linhas de cana com grande comprimento para evitar manobras 

das máquinas, otimizando operações mecanizadas. Em geral, os talhões de cana são 

subdivididos quanto à topografia e homogeneidade do solo e apresentam, em média, entre dez 

e 20 hectares.  

Os princípios de conservação do solo e a execução de terraços devem orientar todo o 

planejamento da sistematização do terreno. Antes do plantio, é necessário, também, planejá-lo 

ou buscar no mercado um fornecedor de mudas idôneo, que conceda as garantias cabíveis. No 

caso de Alagoas, o principal fornecedor dessas mudas é o PMGCA-UFAL, como se observou 

no item anterior. O plantio da cana pode ser efetuado manualmente ou mecanicamente. 

                                                        
21 Pedaços de terrenos divididos por corredores 
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A seguir, se detalhará todo o processo de plantio das mudas nos talhões até a etapa da 

colheita, antes, porém é imprescindível levar em consideração algumas variáveis importantes 

colocadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), como:  

A) - Amostragem do solo para fins de fertilidade  

Assim que terminar a sistematização do terreno, o produtor deve coletar amostra de 

solo em cada talhão para análise com vistas às operações de correção do solo e adubação.   

B) - Escolha da variedade e formação de mudas sadias 

É muito importante que, antes do plantio, o produtor escolha a variedade de cana-de-

açúcar (cultivar) que se adapte às características do local onde sua propriedade está 

estabelecida, com o objetivo de melhorar o aproveitamento dos recursos naturais e, 

consequentemente, aumentar a produtividade. Daí a importância de certificar-se se a 

variedade escolhida é resistente às principais moléstias que podem ocorrer em canaviais.  

C) - Épocas de plantio 

A escolha adequada da época de plantio é fundamental para o bom desenvolvimento 

da cultura da cana-de-açúcar, que necessita de condições climáticas ideais para se desenvolver 

e acumular açúcar. Para seu crescimento, a cana necessita de água em abundância, 

temperaturas elevadas e alto índice de radiação solar. A commodity pode ser plantada em três 

épocas diferentes: sistema de ano-e-meio, sistema de ano e plantio de inverno. 

i) - Sistema de ano-e-meio (cana de 18 meses) 

A cana-de-açúcar é plantada entre os meses de janeiro e março. Nos primeiros três 

meses, a planta inicia seu desenvolvimento e, com a chegada da seca e do inverno, o 

crescimento passa a ser muito lento durante cinco meses (abril a agosto), vegetando nos sete 

meses subsequentes (setembro a abril), para, então, amadurecer nos meses seguintes, até 

completar 16 a 18 meses. Este período (janeiro a março) é considerado ideal para o plantio da 

cana-de-açúcar, pois apresenta boas condições de temperatura e umidade, garantindo o 

desenvolvimento das gemas (cortes de até 1 m de comprimento plantadas em sulcos). Essa 

condição possibilita a brotação rápida, reduzindo a incidência de doenças. 
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ii) - Sistema de ano (cana de 12 meses)  

Em algumas regiões, a cana-de-açúcar pode ser plantada no período de outubro a 

novembro. Esse sistema de plantio precisa ser utilizado de forma restrita, pois apresenta 

algumas desvantagens, como por exemplo, menor produtividade.  

iii) - Plantio de inverno 

Com o uso da torta de filtro
22

 que contém cerca de 70 a 80% de umidade, aplicada no 

sulco de plantio, é possível plantar a cana-de-açúcar mesmo no período de estiagem. A torta 

fornece a umidade necessária para a brotação. Se ainda for feita uma fertirrigação com 

vinhaça, ou mesmo irrigação, o plantio da cana pode ocorrer praticamente o ano todo.  

D) - Espaçamento e profundidade 

Escolher um espaçamento adequado é de fundamental importância, já que possibilita a 

otimização de atividades como o uso intensivo de máquinas e colheita. O espaçamento 

adequado contribui para o aumento da produção, pois interfere favoravelmente na 

disponibilização de recursos como luz, água e temperatura – variáveis consideradas 

determinantes para que haja aumento de produção. O espaçamento do plantio deve variar de 

acordo com a fertilidade do terreno e as características da variedade recomendada. No caso da 

cana-de-açúcar, o espaçamento entre sulcos pode variar de um metro a 1,8 metros. 

E) - Quantidade necessária de mudas 

A quantidade necessária de mudas varia entre dez e 15 toneladas por hectare. Quando 

a época de plantio é adequada e a qualidade da muda está excelente, pode-se optar por 

menores quantidades de mudas. As mudas são canas jovens, com oito a dez meses, plantadas 

em condições ótimas, bem fertilizadas, com controle de pragas e doenças. É necessária a 

distribuição de ao menos 12 gemas por metro de sulco. Para o plantio em épocas de estiagem, 

é necessário dar preferência para densidade de 15 a 18 gemas por metro. 

 

                                                        
22

 A torta de filtro é um subproduto do processamento industrial da cana proveniente da filtração do caldo 

extraído das moendas no filtro rotativo. A concentração da torta de filtro é constituída de cerca de 1,2 a 1,8% de 

fósforo e cerca de 70% a 80% de umidade, que é importante para garantir a brotação da cana em plantios feitos 

em épocas de inverno  
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F) – Operação de plantio 

Uma vez seguidas todas as recomendações de preparo da área que irá receber as 

mudas, deve-se fazer o plantio. Como a cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene, o plantio é 

a ocasião de preparar o solo criteriosamente para o cultivo que ocorrerá nos cinco ou seis anos 

subsequentes. É a oportunidade de aplicar calcário e incorporá-lo e controlar pragas como 

cupins e plantas daninhas. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o sistema de plantio, cultivo e colheita da cana-de-

açúcar em Alagoas podem ser divididos em semi-mecanizado e mecanizado, variando entre 

eles a quantidade de trabalhadores, máquinas e implementos empregados. De acordo com a 

EMBRAPA, não existe praticamente nenhum sistema totalmente manual em nenhuma das 

etapas da produção de cana. O sistema semi-mecanizado combina o emprego de operações 

realizadas manualmente e com máquinas. Assim, no plantio toda a operação de erradicação da 

soqueira e preparo do solo - subsolagem, gradagem e sulcação - é realizada mecanicamente. 

Já a retirada das mudas do caminhão e seu seccionamento (picagem) são feitos manualmente. 

Em alguns casos, dependendo do relevo, a cobertura e adubação também são manuais, mas na 

maioria das vezes esta operação é realizada por máquinas. As figuras (16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23 e 24) apresentam as principais etapas do processo produtivo agrícola da cana-de-

açúcar, do plantio até a colheita. Conforme constatou-se em pesquisa de campo, a maioria das 

usinas alagoanas empregam combinação destes sistemas, em maior ou menor porcentagem, 

dependendo da região, declividade do terreno, disponibilidade de mão de obra e capacidade 

de investimento. 
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        Figura 16: Plantio semi-mecanizado 

 
          Fonte: EMBRAPA, 2013. 

      

          Figura 17: Plantio mecanizado 

 

           Fonte: EMBRAPA, 2013. 
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        Figura 18: Pulverização                                      

 
         Fonte: EMBRAPA, 2013. 

 

          Figura 19: Aplicação de adubo 

 

         Fonte: EMBRAPA, 2013. 
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         Figura 20: formação dos canaviais                         

 
          Fonte: EMBRAPA, 2013.   

 

        

         Figura 21: Corte manual 

 

          Fonte: EMBRAPA, 2013. 
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       Figura 22: Carregamento 

  

      Fonte: EMBRAPA, 2013. 

       

         Figura 23: Colheita mecanizada 

 

         Fonte: EMBRAPA, 2013. 
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         Figura 24: Transporte da cana-de-açúcar 

 

Nota: As figuras demonstram as principais etapas do processo produtivo agrícola da cana-de-         

açúcar.  Fonte: EMBRAPA, 2013. 

 

 

De acordo com as figuras, o primeiro passo no processo agrícola da cana-de-açúcar é o 

plantio, podendo ser semi-mecanizado ou mecanizado. No semi-mecanizado, dois 

trabalhadores sentados sobre a carroceria do veículo vão direcionando as mudas para o 

sistema de corte e distribuição da máquina (Figura 16); Já no mecanizado, as mudas que 

alimentam a plantadora devem estar picadas e, por isso, são colhidas mecanicamente com 

colheitadeiras.  

Estas distribuem as mudas, o adubo e o inseticida, se for necessário (Figura 17). Existe 

um modelo de plantadora que possui, também, uma carreta para aplicação de torta de filtro no 

sulco. Com o auxílio de plantadoras, vários processos que antes eram realizados de forma 

manual, podem ser feitos com maior eficiência e rapidez. Logo após o plantio da cana, se 

realiza o primeiro controle de plantas daninhas na cultura, com herbicidas de efeito pré-

emergente e se necessário pós-emergente, nesta ocasião a cana já tem atingido determinado 

porte, no qual suas folhas baixeiras já nasceram e, portanto, não irão absorver os produtos, se 

faz aplicação de herbicidas pré e pós-emergentes em jato dirigido (Figura 18), denominado 

pingente. Nessa aplicação os jatos são direcionados para a base das touceiras e entrelinha da 

cultura.  
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Em seguida, ocorre a aplicação de adubo. A distribuição do fertilizante acontece na 

linha da cultura (Figura 19). Realiza-se adubação de cobertura com a reposição do potássio e 

nitrogênio extraídos pela cana. O fósforo é aplicado no sulco de plantio e em cobertura no 

quebra-meio
23

, fertiliza-se o solo com adubos formulados, nos quais as matérias-primas são o 

cloreto de potássio para o fornecimento de potássio e o nitrato de amônia para o fornecimento 

de nitrogênio. Outros preparos a base de fertilizantes e herbicidas são utilizados até a 

constituição definitiva dos canaviais (Figura 20), quando está pronto para o corte, podendo ser 

manual ou mecânico. O corte manual (Figura 21), geralmente é praticado após a queima da 

cana
24

, para facilitar e tornar a atividade mais rápida, porém pode ocorrer sem a mesma, onde 

a palha é separada dos colmos, mesmo que parcialmente, e deixada no campo para servir de 

proteção ao solo. Nesse caso, este tipo de colheita dificulta o trabalho do cortador e reduz a 

quantidade de cana a ser colhida, o que inviabiliza economicamente a operação. Após o 

enleiramento da cana colhida manualmente de cinco ou sete ruas, a matéria-prima é recolhida 

por carregadoras (Figura 22) e colocada em caminhões.  

Existe uma grande variedade de carregadoras, sendo que a maioria é montada sobre 

tratores modificados especialmente para receber este equipamento. Existem, ainda, 

carregadoras especialmente projetadas para este fim, como os triciclos autopropelidos, 

utilizadas em regiões de grande declividade. O transporte da carga até a usina é realizado por 

caminhões simples, com duas caçambas (Romeu e Julita) (Figura 24), três caçambas 

(treminhão) ou até mais. A descarga no pátio da usina é realizada no hilo convencional, no 

qual a cana pode ou não ser lavada, dependendo da usina. No caso da colheita mecanizada 

(Figura 23), toda a cana que passa pela colhedora é lançada no veículo de transbordo, um 

implemento tracionado geralmente por tratores, cuja função é retirar a matéria-prima colhida 

de dentro do talhão e transbordá-la aos caminhões, que a transportarão à usina.  

Das usinas visitadas em Alagoas durante pesquisa de campo, contatou-se a utilização 

dos métodos mecanizados e manuais no trato com a cana-de-açúcar, ou seja, todas as 

unidades pesquisadas mantêm plantadeiras, colhedoras e outras máquinas. Verificou-se ainda 

que a utilização de equipamentos de ponta é patente, pois garantem um nível maior de 

                                                        
23 Pequeno espaço que divide os cultivos de cana 
24 O estado de Alagoas atualmente não possui uma norma para controlar as queimadas na época da colheita, 

resultando em inúmeros focos de incêndio perigosos e completamente ilegais, pois muitas vezes são provocados 

próximos a rodovias, florestas, linhas de transmissão de energia e etc.Conforme o capítulo IV do decreto federal 

2.661/98, “o emprego do fogo como método despalhador e facilitador do corte de cana-de-açúcar em áreas passíveis de 

mecanização da colheita, será eliminado de forma gradativa, não podendo a redução ser inferior a um quarto da área 

mecanizável de cada unidade agroindustrial ou propriedade não vinculada à unidade agroindustrial”, consta o 

documento que a redução deve ser fiscalizada pelos órgãos ambientais competentes a cada 5 anos. 
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produtividade e consequentemente de produção, porém a mão de obra humana, 

principalmente no campo, ainda é mantida, já que a substituição direta destes pela 

mecanização total acarretaria numa crise generalizada para o estado de Alagoas, uma vez que 

a referida tarefa é considerada como principal  fonte de renda para muitos trabalhadores. 

 Além disso, acredita-se que para o corte da cana a utilização de mão de obra humana 

se faz ideal acarretando um maior aproveitamento da matéria prima nesta etapa. Logo, a 

técnica assume papel importante em toda essa dinâmica, constituindo com forte precisão os 

mecanismos operacionais necessários para um elevado padrão de aproveitamento, levando em 

conta a totalidade dos circuitos. Ou ainda, a técnica é fundamental para o entendimento dos 

processos sociais contemporâneos, pois a partir dela se constrói uma nova configuração 

territorial, onde o conjunto de objetos age com uma funcionalidade, dando sequência e 

contribuindo para a consolidação do período histórico atual, a globalização.  

 

3.2.1 A mão de obra utilizada na agroindústria sucroalcooleira alagoana 

 

 Historicamente, quando se volta para o passado, é comum apontar a atividade 

canavieira como uma grande responsável pela escravidão na época dos engenhos. Em tempos 

modernos, ainda existem casos, mas são vigilantemente monitorados pelo Ministério do 

Trabalho, e as empresas que praticam esses atos são punidas. Em 2008 e 2010 o grupo João 

Lyra foi flagrado em operações de combate a escravidão. Vale destacar que o Governo 

Federal inclui as empresas infratoras em um cadastro negativo e estas permanecem 

impossibilitadas de conseguir crédito em bancos oficiais dentre outras condições. Atualmente 

não existe nada viável em termos de geração de emprego para substituir a cana no estado de 

Alagoas. Segundo informações disponibilizadas pelo SINDAÇÚCAR – AL, o setor 

sucroalcooleiro é responsável pela geração de mais de 100 mil empregos diretos durante o 

período da safra, a maioria no campo, no corte da cana. Para se ter uma ideia, só na Usina 

Coruripe, uma das unidades pesquisadas, a geração de emprego é estimada 4.500 pessoas, 

distribuídas entre o setor agrícola, agroindustrial e administrativo, sendo 80% alfabetizados e 

todos possuem carteira assinada.  

Com relação a dinâmica do trabalho braçal nas usinas, verificou-se que o pagamento é 

efetuado mediante produtividade, chegando um homem a cortar em média de 7 a 8 

toneladas/dia. Com relação aos modos de tratamento das usinas para com os trabalhadores, 

verificou-se que as mesmas cumprem com as normas estabelecidas pelo Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT).  Nas unidades pesquisadas, todas possuíam lugares específicos destinados a 
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estadia e moradia temporária, alimentação, assim como também dispunham de um dia de 

folga.  

 A principal crítica é feita quando remonta-se às grandes taxas de lucro da classe 

usineira. Ou seja, aquele que é o principal responsável pelos tratos com a cana, antes mesmo 

de sua plantação, é quem mais é penalizado com excesso de trabalho, e não possui um piso 

salarial estipulado, dependendo unicamente de sua produção diária, sofrendo com exploração 

da força de trabalho, uma situação muito díspare quando comparada ao montante arrecadado 

ao final de cada safra pelos usineiros. Já o trabalho na etapa agroindustrial de produção de 

açúcar e álcool se caracteriza pelas especificações de funções e exige um grau mais elevado 

de instrução, no mínimo ensino médio, seguido em muitos casos de cursos técnicos, o que 

condiciona a melhores condições de trabalho e salário.   

 

3.3 A materialidade técnica nos processos produtivos do açúcar e do álcool em Alagoas 

 

 

Antes de adentrar especificamente no quesito da técnica nos processos agroindustriais 

da cana-de-açúcar, deve-se atentar para a lógica da produção, uma vez que, toda a 

materialidade técnica presente nesta instância é condicionada pelas articulações e relações que 

se dão no externo a ela, com outras instâncias. Logo, de acordo com Marx ([1983] 2011), a 

instância da produção determina, portanto as demais nos segmentos da circulação e consumo, 

mas ela também é determinada. No início do trabalho se focou essa questão e ver-se-á agora 

com mais afinco, vislumbrando o processo produtivo nas usinas alagoanas e a organização 

territorial com os fixos e fluxos que se entrelaçam e se complementam e as relações sociais de 

produção, caracterizando a organização deste subespaço.    

De acordo com Marx ([1983] 2011, p.234), “o ato de produção é, em todos os seus 

momentos e ao mesmo tempo, um ato de consumo”. Já que a matéria prima a ser processada, 

no caso a cana-de-açúcar, não conserva sua forma e sua constituição natural, ela é direcionada 

e pensada antes mesmo de ser transformada. Portanto, a produção é imediatamente consumo, 

e o consumo é imediatamente produção. Cada um é imediatamente o seu contrário. Mas 

opera-se simultaneamente um movimento intermediário entre os dois termos. A produção é a 

intermediária do consumo, é quem fornece os elementos materiais e que, sem ela, não teria 

nenhum objetivo. Por seu lado, o consumo é também o intermediário da produção, dando aos 

produtos os motivos que os justifica como produtos. Só no consumo o produto conhece sua 

realização última. Ou seja, o consumo é quem determina a importância do produto, uma vez 

que o produto só se afirma como produto a partir de seu consumo, em outras palavras, o 
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consumo gera a produção.  Assim, ele cria a necessidade de uma nova produção, garantindo e 

interferindo diretamente nos objetos utilizados para se produzir e a maneira como produzir. 

Em contrapartida, não se pode esquecer que a produção cria um consumo, pois ela fornece sua 

matéria para o consumo e, além disso, a produção determina não só o objeto do consumo, mas 

também o modo de consumir, logo a produção cria o consumidor. 

Ainda com base em Marx ([1983] 2011), pode-se dizer que, a produção gera o 

consumo: 1º fornecendo-lhe sua matéria prima; 2º determinando o modo de consumo; 3º 

criando no consumidor a necessidade de produtos. Produz, por conseguinte, o objeto do 

consumo, o modo de consumo e o instinto do consumo. Porém, o consumo engendra vocação 

do produtor, solicitando-lhe a finalidade da produção sob a forma de uma necessidade 

determinante.  

Desse modo, percebe-se que ambas, produção e consumo, estão ligadas 

intrinsecamente, como uma via de mão dupla. Essa relação dinâmica de amplitude 

caracterizada pela tríade produção, circulação e consumo insere novas regras no território, 

muda as relações sociais até então existentes através dos circuitos espaciais produtivos, 

inserindo fixos, interligando redes, aumentando os fluxos e validando o uso do território pelas 

atividades produtivas, que passam a ser globais, como a atividade sucroalcooleira alagoana, 

tecnicamente moderna, mas amplamente subserviente ao mercado global, ou seja, o uso do 

território pela atividade sucroalcooleira em Alagoas, modifica a dinâmica do território 

instalando fixos e intensificando fluxos, com conteúdos técnicos modernos que possam está 

condizentes com os padrões internacionais e se inserem no mercado mundial. Por isso, o 

processamento e transformação da cana-de-açúcar, dentro da agroindústria sucroalcooleira, 

assim como na agricultura, ganharam novos instrumentos técnicos maquínicos, o que 

corresponde a um alto padrão de precisão e qualidade nos produtos, fruto em grande parte da 

exigência máxima do consumo.  

Desse modo, de acordo com Santos (1999a), o meio geográfico atual vive a premência 

do período técnico-científico, informacional. Isto é, são criados novos processos nos níveis do 

modo de produção, com aportes da ciência, da tecnologia e da informação para a utilização e 

funcionamento dos subespaços. Assim, os territórios são equipados tecnicamente para 

sequenciar os projetos dos agentes hegemônicos. Seguindo esse raciocínio, ressalta-se que 
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[...] os espaços assim requalificados atendem, sobretudo, aos interesses dos atores 

hegemônicos da economia, da cultura e da política e são incorporados plenamente às 

novas correntes mundiais. O meio técnico-científico informacional é a cara 

geográfica da globalização (SANTOS, 1999a, p. 11). 

 

 

Então, referindo-se a agroindústria da cana-de-açúcar, os objetos técnicos requeridos 

otimizam a produção, estabelecendo uma maior dinamicidade e fluidez ao seus circuitos, 

como se verá adiante, contribuindo para que sejam concretizadas as relações solidárias entre 

os grandes agentes mundiais. 

As usinas sabem que investir em tecnologias modernas e desenvolvimento, melhora os 

seus processos e, consequentemente, os seus resultados, isto é, um fator de suma importância 

para a sobrevivência da empresa em um mercado muito competitivo. Desse modo, além da já 

destacada tecnologia nos processos de melhoramento genético da cana-de-açúcar, por meio da 

RIDESA e PMGCA-UFAL, pode-se citar uma série de outras técnicas na área agroindustrial, 

como: desenvolvimento de softwares de otimização de plantas; monitoramento de máquinas e 

equipamentos a partir de informações processadas via satélite; integração de dispositivos de 

campo, com controladores lógicos programáveis e softwares supervisórios, como solução 

enxuta para o controle de processos, dentre outros. Convém destacar, que cada uma das 

inovações tecnológicas apresentadas contribui para o alto nível de precisão do sistema 

agroindustrial sucroalcooleiro, possibilitando uma melhor desenvoltura nos níveis de 

qualidade dos produtos da usina, que se beneficiará com os resultados.   

Tomando por base pesquisa de campo realizada em algumas unidades de produção de 

açúcar e álcool de Alagoas (usinas), verificou-se todas as etapas de processamento interno 

porque passa a cana-de-açúcar. É um processo dinâmico e tecnicamente rápido, porém 

complexo para se entender, são apenas 15 horas de processamento entre a chegada da matéria 

prima e a produção final. Assim sendo, se abordará as principais etapas agroindustriais de 

transformação da cana em açúcar e álcool e geração de eletricidade (Figura 25). 
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 Figura 25: Processos produtivos agroindustriais da cana-de-açúcar (Açúcar, álcool e geração de energia) 

 
 Fonte: Elaboração própria com base em pesquisa de campo. 
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Depois de colhida, a cana-de-açúcar é perecível e deve chegar o mais breve possível a 

usina para evitar perda de qualidade. Em geral, é entregue a usina com menos de 24 horas 

após a colheita. Após a pesagem do caminhão, em uma balança que fica no pátio das 

unidades, uma amostra da cana é retirada para análise de sacarose em um laboratório. Passado 

essa fase, inicia-se o processamento. De acordo com a Figura 25, percebe-se que num 

primeiro momento, a cana que é colhida manualmente passa por uma lavagem, para retirar as 

impurezas, a água utilizada é tratada e reaproveitada, já a cana colhida por máquinas não 

passa por esta etapa. Em seguida, picadores preparam os colmos que através de uma esteira 

são condicionados à moagem, esta se dá sob pressão de rolos ou por meio de difusores, logo 

após, sobra o bagaço, resíduo fibroso da cana, que será encaminhado para as caldeiras para 

gerar eletricidade
25

, já o caldo segue para a produção de açúcar e álcool. A proporção de um e 

de outro produto varia de acordo com as condições de marcado e aspectos técnicos.  

O caldo primário, mais rico em sacarose, é encaminhado para a produção de açúcar. O 

primeiro passo é um tratamento químico para purificação, seguido de evaporação e 

cozimento, neste ponto a sacarose já está cristalizada, em uma centrífuga, os cristais de açúcar 

são separados do melaço, que posteriormente pode ser fermentado para a produção de álcool. 

Os cristais seguem para os secadores, são peneirados e armazenados. O açúcar pode ser 

empacotado para comercialização ou acondicionado em embalagem de grande porte, nesse 

caso, quando é destinado para fins industriais. Quando é disponibilizado à exportação, são 

transportados a granel até o porto de Maceió, por meio de caminhões denominados 

graneleiros. É importante salientar que, todo o processo de estocagem dos diversos tipos de 

açúcares produzidos nas usinas alagoanas e brasileiras é regulado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA).  

O álcool é produzido a partir do caldo secundário, através da destilação e fermentação. 

Este caldo é purificado por vários processos de filtragem para formar um mosto que é 

fermentado e misturado com leveduras, nesta etapa o líquido é chamado de vinho fermentado. 

O álcool desse vinho é recuperado em colunas de destilação e ratificação, então se obtém o 

álcool hidratado, utilizado como combustível em carros. Para obter o álcool anidro que é 

misturado à gasolina é preciso mais uma etapa de desidratação ou remoção de água. O 

processo completo, da entrada da cana na usina até o final consome 15 horas.  

                                                        
25

 Cada tonelada de cana produz cerca de 250 kg de bagaço que é utilizada para a produção de eletricidade. 

Todas as usinas alagoanas são auto-suficientes em energia, produzindo o bastante para atender suas próprias 

necessidades. Em algumas delas se produz mais que o necessário, então comercializa-se o excedente com a 

Eletrobrás.    
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O álcool produzido no Brasil tem baixa toxicidade e obedece a rigorosas 

especificações técnicas e padrões internacionais. O álcool pronto é armazenado em tanques de 

grande capacidade até a comercialização, mais de 80% da produção nacional de álcool 

(etanol) é consumida pelo mercado interno. As exportações, em sua maioria, são realizadas 

para os Estados Unidos e União Européia. A logística de distribuição interna do álcool em 

Alagoas utiliza o modal rodoviário, através de caminhões equipados para encaminhar a 

produção diretamente ao Terminal Aquaviário de Maceió, administrado pela Transpetro, base 

operada pela Petrobras distribuidora, de onde é comercializado com as empresas 

distribuidores de combustível e exportado. Segundo informações da União da Indústria da 

Cana-de-açúcar (UNICA), atualmente, todos os veículos que circulam no Brasil consomem 

álcool (etanol), os equipados com motor flex usam o hidratado e os carros à gasolina recebem 

o anidro, misturado a gasolina na proporção de até 25%. Os carros flex, lançados em 2003, 

representam 90% das vendas de veículos leves zero quilômetro e 40% dos veículos em 

circulação no Brasil.  

As figuras (26, 27, 28 e 29) retratam algumas destas etapas registradas durante 

pesquisa de campo em usinas de Alagoas.  

 

     Figura 26: Laboratório (Usina Triunfo)                 

 
     Fonte: SILVA, D. C, 2013. 
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        Figura 27: Balança (Usina Guaxuma) 

 

        Fonte: SILVA, D. C., 2013. 

 

 

 

      Figura 28: Tanques de armazenamento de álcool (Usina Coruripe)                                                                       

 

      Fonte: SILVA, D. C., 2013. 
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        Figura 29: Setor de bioeletricidade (Usina Guaxuma) 

 

        Fonte: SILVA, D. C., 2013. 

 

 

Seguindo nesse pressuposto, acrescenta-se à discussão a questão da fluidez, que é 

patente em detrimento da atualização do sistema técnico disponibilizado atualmente. Logo, se 

utilizará o conceito de fluidez para definir aquela qualidade dos territórios nacionais que 

permite uma aceleração cada vez maior dos fluxos que o estruturam, a partir da existência de 

uma base material formada por um conjunto de objetos concebidos, construídos e/ou 

acondicionados para garantir a realização do movimento. Esses fixos produtivos servem nos 

diferentes momentos do processo produtivo: na produção propriamente dita (stricto sensu), na 

distribuição, na troca e no consumo (ARROYO, 2001). 

A tabela 05 apresenta dados recentes (safra 2012/2013) da produção das usinas 

alagoanas, mostrando o total de cana moída e a produção total de açúcar e álcool (etanol), que 

só é possível devido fluidez apresentada pelo território alagoano.  
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Tabela 05: Quantidade de cana moída e produção de açúcar e álcool em Alagoas (2012/2013)  

Unidades de Produção 
 

 

Cana total moída 

(ton) 

Açúcar total 

produzido (ton) 

Álcool total 

produzido (m
3
) 

  2012/2013 2012/2013 2012/2013 

1 Cachoeira  1.242.488 117.101 32.161 

2 Caeté  1677.362 174.745 32.161 

3 Camaragibe  728.821 76.182   - 

4 Capricho  525.186 58.176   - 

5 Coruripe  2.930.907 304.626 56.460 

6 Leão  987.776 86.314 23.347 

7 Marituba  1.167.959 92.230 40.674 

8 Penedo  676.041 51.831 24.403 

9 Porto Alegre  421.014   - 33.836 

10 Porto Rico  1.256.662 118.657 27.383 

11 Roçadinho  1.139.962 128.000 20.231 

12 Santa Clotilde  903.975 94.945 15.517 

13 Santa Maria  619.526 58.435 14.281 

14 Santo Antonio  1.925.013 188.573 50.013 

15 Seresta  923.511 76.287 25.144 

16 Serra Grande  1.025.366 102.383 16.064 

17 Sinimbú  1.305.470 140.596 21.409 

18 Sumaúma  843.394 85.801 18.795 

19 Triunfo  1.226.833 101.655 31.765 

20 Guaxuma  540.067 37.176 29.276 

21 Laginha    -   -   - 

22 Pindorama  811.584 51.852 33.560 

23 Taquara  348.987 32.641   - 

24 Uruba  570.325 52.050   - 

Não filiadas  2.270.963 173.719 62.836 

Total  23.798.229 2.230.256 543.156 

Fonte: Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Alagoas, 2013.  

 

Mesmo com a ausência de moagem de algumas usinas, que é o caso da Laginha ou 

aquelas que não produziram álcool, como a Camaragibe, Capricho, Taquara e Uruba ou ainda 

aquelas que não fabricaram açúcar, como a Porto Alegre, os números desta safra (2012/2013) 

consolidam o que já vem destacadamente sendo uma constante nesse circuito, foram 

23.798.229 toneladas de cana-de-açúcar moída, ocasionando uma produção de 2.230.256 

toneladas de açúcar e 543.156 m
3 

de álcool. Mesmo com uma leve queda quando comparada 

com a safra 2011/2012 quando atingiu a marca de 27.705.459 toneladas de cana moída, 

2.347.424 toneladas de açúcar e 672.788 m
3 

de álcool, a produção sucroalcooleira alagoana é 

recordista no Nordeste, se destacando no Brasil como maior produtor desta região.  

Nesse sentido, observa-se que as variáveis técnicas intrínsecas à fluidez proporcionam 

ao território alagoano, essa dinâmica fluida, cuja a capacidade remete em condicionar todo 
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esse dinamismo, que culminará com a intensidade, qualidade e natureza dos fluxos, como se 

observará a seguir.     

 

3.4 A rede de circulação e o sistema de transporte e escoamento do açúcar e do álcool em 

Alagoas 

 

Este item remete ao entendimento das relações que se fazem fundamentais para a 

concretude da produção do açúcar e do álcool, isto é, a circulação e o consumo. Pode-se dizer, 

que forma-se uma rede, não só no que diz respeito a infraestrutura e transporte de 

mercadorias, mas pela comunicação, pelas mensagens e pelas relações sociais que se 

encontram no território. Então, criam-se verdadeiros pontos interligados a outros por linhas, 

que são condicionados pelos objetos materiais instalados, que consequentemente irão gerar 

fluxos contínuos, que inúmeras vezes extrapolam os limites territoriais, alcançando com 

velocidade os lugares mais longínquos.  

De acordo com Santos (2009), as redes, nos dias atuais, são vistas como um dado da 

realidade, justamente porque se apresentam entrelaçadas a vida social, servindo de suporte 

para o cotidiano das pessoas e das empresas. Nesse sentido, 

 
[...] os suportes das redes encontram-se, agora, parcialmente no território, nas forças 

naturais dominadas pelo homem e parcialmente nas forças recentemente elaboradas 

pela inteligência e contida nos objetos técnicos (por exemplo, o computador) 

(SANTOS, 2009, p.264).  
 

 

Logo, com o processo de globalização, as redes assumem papel central, 

principalmente no tocante a economia. No caso das atividades inerentes à cana-de-açúcar, 

fornece suporte em todas as instâncias produtivas, principalmente na circulação e consumo, 

caracterizando o subespaço alagoano como integrante de uma totalidade que mantém total 

dependência à outros subespaços. A configuração do circuito espacial de produção 

sucroalcooleira em Alagoas está ligada a uma rede de circuitos, como se observou com a 

produção e agora diretamente se observará com a circulação e o consumo.   

Seguindo nessa direção, Huertas (2010), destaca que, com a evolução do meio 

geográfico, alteram-se os conteúdos enraizados no território, subordinando-se a ele, como o 

tempo da produção, da circulação, do consumo e da realização de mais-valia. Fluxos e fixos, 

assim, ganham novos usos segundo a correlação de forças que se estabelece na dinâmica da 

sociedade, que nem sempre está preocupada com o bem-estar social e com o atendimento de 

múltiplas demandas – sobretudo em uma sociedade capitalista.  
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Ainda referindo-se a esta questão, a reboque da globalização, emergiu nos anos 1990 o 

imperativo da velocidade, objetivado pelas grandes empresas e pelos agentes hegemônicos, 

que consequentemente demandaram maior velocidade na circulação dos produtos. Nesse 

sentido, os transportes se profissionalizam e se apresentam condizentes a novas técnicas 

operacionais, se constroem fixos, como os portos ou centros de distribuição, tornando o 

processo circulatório mais ágil e nesse aspecto a informação torna-se fundamental, através do 

controle de cargas, constituindo uma previsibilidade fundamental na dinâmica dos grandes 

agentes, em decorrência da competitividade.  

Em referência a este assunto, Santos (2008c), ressalta que dada a funcionalidade das 

empresas diante do processo de globalização, caracteriza-se a natureza das atividades Just-in-

time, ou seja,  que trabalham com um relógio universal. Ainda de acordo com o autor, 

 
O mundo do tempo real, do Just-in-time, é aquele subsistema da realidade total que 
busca sua lógica nessa mencionada racionalidade única, cuja criação é, todavia, 

limitada, atributo de um pequeno número de agentes (SANTOS, 2008c, p.126). 

 

  

 Essa funcionalidade dos agentes globais significa a forma de sobrevivência em meio 

ao mercado globalizado, onde a fluidez é sempre a primazia e a busca automática para a 

consolidação dos negócios das empresas e firmas, que atendem consubstancialmente as 

exigências globais, se sobrepondo à medidas que muitas vezes inferem decisivamente na 

dinâmica territorial a qual estão inseridas. 

De certa maneira, os “tempos rápidos” inserem uma nova forma de organização 

espacial para as empresas, conferindo a elas uma velocidade enorme em seus processos. Na 

circulação, momento fundamental para o escoamento dos produtos, se verifica latente essa 

condição. De acordo com Pereira (2009, p.124),  

 
Com a ampliação e o aprofundamento da divisão territorial do trabalho no período 

de globalização (com a respectiva especialização produtiva dos lugares) os países 

onde os sistemas de transporte são mais tecnicamente articulados, e com 

disponibilidade de modais capazes de oferecer menores custos de transporte, podem 

inserir a produção de modo mais competitivo no mercado internacional. É assim 

que, junto às atualizações empreendidas pelo sistema produtivo capitalista ao longo 

do século XX, as redes e os sistemas de transporte conhecem concomitantemente, 

significativa transformação na qualidade dos fluxos.  

 

 

No que se refere às transformações técnicas, a melhoria dos sistemas rodoviário, 

ferroviário, aeroviário e dos objetos e instrumentos de navegação marítima e hidroviária, 

tornam o transporte mais seguro e mais rápido, aumentando a fluidez potencial do território 

(exigência e condição do sistema produtivo globalizado). O uso do container, por exemplo, 
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“garantiu uma integração de diferentes modais, permitindo rapidez e articulação dos sistemas 

de transporte, fazendo com que o movimento das cargas se tornasse seguro e facilitado em 

grandes extensões territoriais” (PEREIRA, 2009, p.125). Logo, o uso de sistemas e redes de 

informação conjugado às redes de transporte garante o controle e monitoramento ainda mais 

preciso das tarefas de movimento no território, fato que se consolida com a difusão das 

tecnologias de rastreamento e monitoramento de cargas, como é o caso, dos aparelhos de 

rádio e GPS (Sistema de Posicionamento Global). Instrumentos técnicos que agregam ao 

território uma condição de fluidez e dinamicidade característicos do período atual. 

 Em Alagoas, a logística dos transportes utilizados no escoamento de açúcar e do 

álcool se configura como um sistema multimodal, utilizando o transporte rodoviário em 

território nacional, da unidade produtiva ao porto de Maceió (AL), e o marítimo até o país de 

destino. No caso do açúcar quando disponibilizado à exportação, é diretamente encaminhado 

ao porto, através de caminhões denominados graneleiros. O álcool também utiliza o mesmo 

modal, mas com caminhões tanque, específicos para o transporte de combustíveis. Esses 

veículos em sua maioria pertencem a própria usina ou em alguns casos a empresas 

terceirizadas. Geralmente são monitorados por equipamentos eletrônicos como GPS e 

possuem rastreadores, na perspectiva de evitar transtornos com possíveis roubos de carga, ou 

simplesmente para acompanhar o percurso da mercadoria. Vale destacar, que o porto de 

Maceió, é um fixo geográfico que conta com três berços, totalizando 400 m de extensão, com 

profundidade variando de 7 m a 10 m, dividido em dois trechos: um denominado Cais Geral, 

com dois berços, e outro, Cais de Fechamento, com um berço. O Porto dispõe de quatro 

armazéns na retaguarda para carga geral e granéis e de um no Cais Geral para granel sólido, 

totalizando 12.400 m
2
. Além disso, possui equipamentos técnicos que proporcionam total 

fluidez nos processos, como: 3 guindastes de pórtico de 3,2 t; 2 guindastes de pórtico de 5/6 e 

3 t, 1 guindaste de pórtico de 10 t; tipo canguru, 1 guindaste de pátio sobre pneus de 5 t; 1 

empilhadeira de 7 t; 1 descarregador de cereais de 100 t./h com correia transportadora ligada 

ao armazém; 5 grabs, sendo 2 de 4 m
3
 e 3 de 2 m

3
, 1 pá carregadeira; 2 sugadores portáteis 

com capacidade de 50 t/h e 1 rebocador. Não existe barra de entrada, o canal de acesso possui 

520 m de comprimento, 80 m de largura e profundidade de 10 m.  

O acesso ao porto se dá pelo rodoviário, através da BR-104 e BR-316 que dão acesso a 

BR-101, e pela AL-101, na faixa litorânea, ao mesmo tempo, percebe-se grande facilidade 

para as usinas escoar seus produtos, pois localizam-se as margens dessas rodovias (MAPA 

04); pelo ferroviário, pela Companhia Ferroviária do Nordeste, malha nordeste, antiga 
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Superintendência Regional do Recife (SR 1) ou por meio da Rede Ferroviária Federal S.A. 

(RFFSA). 

Dentro do porto, existe um Terminal Açucareiro, dotado de infraestrutura moderna 

para adequação e escoamento do açúcar, administrado pela Empresa Alagoana de Terminais 

LTDA (EMPAT) em parceria com as usinas. O terminal açucareiro é dotado de um berço com 

250 m de comprimento, onde são movimentados melaço e açúcar a granel. No prolongamento 

desse cais, foi concluído um píer para granéis líquidos, com 300 m de comprimento, onde já 

estão operando navios na face interna. 

Existem, ainda, 26 tanques para álcool, petróleo e derivados, sendo 17 da Petrobras e 9 

de outras empresas. O terminal açucareiro possui área de 65.000 m
2
 e dois armazéns cobertos, 

totalizando 27.600 m
2
, com capacidade de armazenagem de 200.000 t. Os equipamentos dos 

armazéns são os seguintes: 92 aparelhos de retomada de estoque de açúcar, que se deslocam 

sobre trilhos ao longo das células dos armazéns em movimento de translação, com capacidade 

de 500 t/h cada um; 2 balanças de pesagem contínua; 1 carregador de açúcar a granel em 

navios com capacidade de embarque de 1.000 t/h; 2 aparelhos de carregamento de navios, em 

sacos; 2 balanças rodoviárias com capacidade para 100 t.  
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            MAPA 04: Principais vias de escoamento dos produtos derivados da cana-de-açúcar em Alagoas (Rodovias Federais e Estaduais) 
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Diante dessa realidade, percebe-se que a densidade técnica se faz fundamental para a 

concretização dos fluxos oriundos da produção sucroalcooleira. Essa configuração do 

território alagoano, definida através da influência dos fixos e acompanhado da copresença do 

Estado, configura uma infraestura que fornece os meios necessários à manutenção de práticas 

econômicas mundiais, estas, caracterizadas pela presença constante das redes, das técnicas e 

da fluidez, variáveis determinantes no arcabouço do período atual.  

As Figuras (30, 31, 32, 33 e 34), retratam as principais etapas do açúcar tipo 

exportação a granel, ao chegar no porto de Maceió. 

 

Figura 30: Chegada dos graneleiros ao porto                                     

 

Fonte: www.empat.com.br, 2013. 
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   Figura 31: Galpão de estocagem de açúcar 

 
   Fonte: www.empat.com.br, 2013. 

 

 

    Figura 32: Monitoramento de container                      

 

    Fonte: www.empat.com.br, 2013. 
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     Figura 33: Carregamento de navio 

 

     Fonte: www.empat.com.br, 2013. 

 

  Figura 34: Vista parcial do porto de Maceió 

 

  Fonte: www.empat.com.br, 2013. 
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A partir da visualização das figuras, observa-se a dinâmica da exportação do açúcar. 

As etapas caracterizam a potência dos instrumentos técnicos presentes em toda a estrutura do 

porto e do Terminal Açucareiro. O açúcar é exportado para muitos países, em diferentes 

continentes, através de navios, que fazem o transporte do produto a granel, como já 

mencionado, ou em sacos. Países como o Egito, Venezuela, Marrocos, Portugal, França, 

Canadá, Estados Unidos, China e Rússia fazem parte desta rota. Para se ter uma ideia da 

importância destes fluxos, em 2006, o faturamento das vendas externas do estado de Alagoas 

foi de US$ 692,5 milhões. Do total, US$ 495 milhões correspondem ao açúcar a granel. 

Outros US$ 117 milhões correspondem às exportações de álcool e mais US$ 59 milhões de 

açúcar em sacos, totalizando mais de US$ 635 milhões somente do setor sucroalcooleiro. 

Números expressivos que não seriam obtidos se não fosse a capacidade do porto. Hoje o 

Terminal Açucareiro é considerado um dos mais eficientes do mundo. O porto é também 

porta de saída de outras riquezas, como cimento e produtos químicos, e porta de entrada de 

importantes produtos e insumos, como fertilizantes, trigo e combustíveis. 

Seguindo este raciocínio, pode-se afirmar que é notório a participação da técnica em 

todo o processo produtivo sucroalcooleiro. Desde sua projeção, com instrumentos técnico-

científicos aguçados, passando pela rapidez e precisão em que é plantada; na sequência, com 

o processamento, utilizando máquinas de última geração e o alto nível de qualidade de seus 

produtos, até chegar a logística e fluidez necessárias para a circulação dos produtos, através 

do modal rodoviário com destino ao porto e daí embarcado em navios. Então, todo esse 

processo técnico se encaixa perfeitamente na definição de Santos (2009, p.29), quando o 

mesmo afirma que “a técnica é um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o 

homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço”. De tal modo, a técnica faz 

parte do território e ao mesmo tempo é um elemento de sua constituição e transformação. Isto 

é, a presença da técnica muda e requalifica o espaço, observa-se esse quadro, quando se 

remonta à fase dos engenhos e em seguida o surgimento das usinas, ou seja, novos objetos 

técnicos se inserem no território, mudam sua estrutura e lhe confere outra dinâmica espacial.   
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Capítulo 4 
__________________________________________________________________________________________ 

AS RELAÇÕES INTERSETORIAIS E OS CÍRCULOS DE 

COOPERAÇÃO NO CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUÇÃO 

SUCROALCOOLEIRA EM ALAGOAS 
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O circuito espacial de produção sucroalcooleira necessita obrigatoriamente de uma 

série de objetos e ações inerentes a outros circuitos produtivos. Isto é, são relações 

intersetoriais formadas por circuitos complementares que auxiliam na concretude de sua 

configuração. Nesse sentido, tornou-se importante caracterizar inicialmente a financeirização 

do território, vislumbrando a partir desse ponto, a produção de cana-de-açúcar no estado de 

Alagoas, para tanto, identifica-se os agentes desse processo, destacando o papel do Sistema 

Nacional de Crédito Rural (SNCR) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES).  

No segundo momento, caracterizou-se a distribuição espacial das unidades de 

produção de açúcar e álcool em Alagoas, considerando como arcabouço a relação com o 

mercado mundial. Na sequência, considerou-se a complementaridade das etapas do circuito 

espacial de produção sucroalcooleira, atrelado à ideia de consumo produtivo, evidenciando os 

fluxos e nexos estabelecidos entre os principais agentes de todo o processo, perpassando pela 

circulação de bens de capitais, bens intermediários e de consumo. Por fim, se deu ênfase aos 

círculos de cooperação por assumirem estruturas que prestam assistência, divulgam as ações e 

dão representatividade ao segmento empresarial sucroalcooleiro alagoano.  

 

4.1. A financeirização do território e a produção de cana-de-açúcar em Alagoas 

 

 Para compreender a questão da financeirização do território em Alagoas, a partir da 

produção sucroalcooleira, é preciso o entendimento prévio da correlação entre as categorias 

dinheiro e território, ambos se fazem importantes, pois assumem papeis diferenciados a cada 

instante, se metamorfoseando ao longo do tempo. Em outros termos, segundo apresenta 

Santos (1999b), com a ampliação das trocas, a amplificação do comércio, com a 

interdependência crescente entre sociedades, com a produção de um número maior de objetos 

e de um número maior de valores a trocar, vem a complexificação do dinheiro, com o 

alargamento do seu uso e da sua eficácia.  O autor complementa, 

 

[...] o dinheiro aparece como uma arena de movimentos cada vez mais numerosos, 

fundados sob uma lei do valor que tanto deve ao caráter da produção escolhida como 

às possibilidades da circulação. A circulação ganha sobre a produção o comando da 

explicação, porque ganha sobre a produção o comando da vida (1999b, p. 9). 

 

Nessa lógica, ainda de acordo com este autor, quanto maior a complexidade das 

relações externas e internas, mais necessidades de regulação, e se levanta a necessidade de 
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Estado: o Estado e os limites, o Estado e a produção, o Estado e a distribuição, o Estado e a 

garantia do trabalho, o Estado e a garantia da solidariedade e o Estado e a busca da excelência 

na existência. Amplamente se verificou essa condição nos capítulos anteriores. O território, 

por sua vez, em virtude, sobretudo, das relações externas, recebe objetos técnicos e é 

condicionado a novas atribuições, em grande parte proporcionada pelo poder do dinheiro 

internacionalizado, que vai dirigir e aperfeiçoá-lo de acordo com seus interesses.      

Com a globalização, o conjunto de técnicas contribui ainda mais para a fluidez efetiva 

e a primazia dos capitais globalizados, de tal modo que o dinheiro aparece como fluido dos 

fluidos, o elemento que imprime velocidade aos outros elementos da história. Ou seja, “o 

conteúdo do território mudou, fundamentalmente, com a globalização, seja o conteúdo 

demográfico, o econômico, o fiscal, o financeiro, o político. O conteúdo de cada fração do 

território muda rapidamente” (SANTOS, 1999b, p. 12). 

De certa maneira, o processo globalitário, então afirma a condição do território como 

receptor de ordens externas, conduzindo a uma configuração local que atribui e ratifica a 

presença de objetos e instrumentos técnicos que facilitam a interlocução com outros objetos, e 

agem em estreita sintonia com o mercado mundial. Transpondo essa ideia para o mundo dos 

circuitos espaciais produtivos, Contel (2006, p. 92), evidencia que “os novos conteúdos 

agrícolas do território vão assim chamar a necessidade de novas operações financeiras, por 

parte de praticamente todos os atores envolvidos com as atividades agrícolas modernas”.  

Nesse sentido, Santos e Silveira (2001) lembram que as áreas cultivadas a partir deste 

território mais integrado e cientificizado exigem também somas maiores de recursos 

financeiros para que as estruturas se mantenham funcionando. Isso faz supor que 

 
[...] a economia e o território não se organizam nem funcionam sem grandes somas 

de dinheiro nas suas formas de crédito, empréstimos, hipotecas, commodities, 

seguros e tantos outros instrumentos. Cria-se dessa forma uma dependência do 

sistema financeiro, que acaba invadindo todas as etapas da produção em sentido 

amplo, pois todas “precisam” dele e todas constituem modos de acumulação de 

mais-valia (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 132). 

 

 

 Ainda de acordo com estes autores, as bases materiais e políticas do mundo atual têm 

permitido uma revolução nas formas de circulação de dinheiro, criando assim novos modos de 

acumulação. Dessa forma, os progressos nas telecomunicações, na eletrônica e na informática 

viabilizam a interligação, em tempo real, das bolsas, dos bancos e das praças financeiras, 

possibilitando uma circulação verdadeiramente frenética de diferentes tipos de dinheiro. 

Logo, essa dinâmica do mundo financeiro atual acaba por determinar no espaço do 
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agronegócio a injeção de vários capitais, de ordem pública ou privada, advindas de diferentes 

meios ou instituições, que realizam uma maior objetividade na estruturação dos circuitos 

produtivos, possibilitando uma forte musculatura refletida em todas as instâncias produtivas, 

capaz de atingir os níveis mais altos de competitividade e de produção. 

 Assim sendo, a principio, elencou-se como variável fundamental no segmento de 

crédito financeiro nos circuitos espaciais de produção sucroalcooleira, o crédito rural, por 

meio principalmente de investimentos realizados na área agrícola, fundo este, organizado e 

sistematizado pelo Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) 
26

.  Segundo Kageyama (et al 

1990), A criação do SNCR, juntamente com a Reforma do Sistema Financeiro, estabeleceu as 

bases para assegurar que parte dos recursos captados pelos bancos fosse canalizada pelo setor 

agrícola. Duas resoluções do Banco Central estabeleciam que 10% dos depósitos à vista dos 

bancos comerciais deveriam ser destinados ao financiamento da agricultura. 

 De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério da Agricultura (MAPA), 

o Crédito Rural abrange recursos destinados a custeio, investimento ou comercialização. As 

suas regras, finalidades e condições estão estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR), 

elaborado pelo Banco Central do Brasil. Essas normas são seguidas por todos os agentes que 

compõem o SNCR, como bancos e cooperativas de crédito. Desse modo, os créditos de 

custeio ficam disponíveis quando os recursos se destinam a cobrir despesas habituais dos 

ciclos produtivos, da compra de insumos à fase de colheita. Já os créditos de investimento são 

aplicados em bens ou serviços duráveis, cujos benefícios repercutem durante muitos anos. Por 

fim, os créditos de comercialização asseguram ao produtor rural e a suas cooperativas os 

recursos necessários à adoção de mecanismos que garantam o abastecimento e levem o 

armazenamento da colheita nos períodos de queda de preços. 

O produtor pode pleitear as três modalidades de crédito rural como pessoa física ou 

jurídica. As cooperativas rurais são também beneficiárias naturais do sistema. No estado de 

Alagoas, ano a ano, o governo Federal tem alocado cada vez mais recursos por meio do 

crédito rural para a estruturação do circuito espacial de produção sucroalcooleira, como pode 

ser observado na Tabela 06. A maior parte do dinheiro destina-se a créditos de custeio para 

cobrir os gastos rotineiros com as atividades no campo.  

 

                                                        
26 O SNCR foi criado pela Lei 4829 de 5 de novembro de 1965, sendo a regulamentação atribuída ao Conselho 

Monetário Nacional (CMN) e o controle das ações ao Banco Central. Seu principal objetivo era promover o setor 

agrícola com recursos externos para financiar o custo operacional, investimento e comercialização, estimular o 

processo de formação de capital na agricultura, acelerar a adoção de tecnologia e fortalecer a posição econômica 

dos produtores.  



130 

  

Tabela 06: Financiamentos concedidos a produtores e cooperativas / custeio agrícola da cana-

de-açúcar (2003-2012). 

Ano Nº de contratos Total financiado (R$) Área financiada (em Ha) 

2003 1.086 10.946.711,53 34.726,46 

2004 1.114 12.293.260,31 25.456,66 

2005 1.182 15.721.451,46 25.315,26 

2006 1.404 34.513.438,98 57.579,51 

2007 1.391 38.521.932,46 38.254,83 

2008 1.279 71.807.969,34 65.682,13 

2009 822 37.356.809,32 35.221,04 

2010 448 46.861.915,61 38.788,42 

2011 284 34.677.502,26 57.257,38 

2012 293 71.548.710,31 43.609,77 

Fonte: Anuário estatístico do crédito rural – 2013.  

 

A análise da tabela 06 indica ainda uma extrema concentração de terras, pois verifica-

se a redução no número de contratos somado ao aumento do total (R$) e da área financiados 

(Há). Esse dinheiro é tomado diretamente nos bancos ou por meio das cooperativas de crédito. 

A oferta de linhas de créditos para investimentos conta com recursos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
27

 e dos Fundos Constitucionais de 

Financiamento. 

De modo similar, os investimentos e repasses nas formas creditícias ainda se alocam 

no circuito espacial de produção sucroalcooleira em Alagoas em outras subáreas, como por 

exemplo, máquinas e implementos (Tabela 07). Neste caso, esses repasses irão contribuir para 

o aumento do nível técnico das estruturas agrícolas e agroindústrias no tocante a obtenção de 

máquinas e implementos, que ajudarão para acelerar os processos produtivos em todas as 

instâncias. 

Faz-se necessário enfatizar o papel do BNDES. Este agente se faz importante no 

tocante a repasses e investimento de ordem direta ou indireta para o setor sucroalcooleiro 

nacional e alagoano. Segundo o relatório de Economia Bancária e Crédito, organizado pelo 

Banco Central do Brasil (2010), é disponibilizado por meio do BNDES várias maneiras de se 

adquirir investimentos, leia-se empréstimos, concessões, financiamentos dentre outros, 

quando se refere ao setor industrial. 

 

 

                                                        
27 O BNDES é uma instituição do Governo Federal dedicada ao apoio e investimentos realizados por empresas 

brasileiras. 
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Tabela 07: Investimentos em máquinas, implementos e colheitadeiras em Alagoas 

(2003-2012) em Milhões de Reais. 

Ano Número de contratos Total financiado - R$ 

2003 1 24.400,00 

2004 5 431.531,98 

2005 62 410.321,50 
2006 393 319.495,73 

2007 109 206.304,49 

2008 6 169.057,80 

2009 4 39.862,89 

2010 24 34.504,00 

2011 8 198.573,37 

2012 19 356.486,90 

            Fonte: BACEN: Anuário estatístico do crédito rural, 2013. 

 

O BNDES é responsável por cerca de 20% do saldo do crédito concedido pelo Sistema 

Financeiro Nacional (SFN), tendo os desembolsos total de crédito e investimentos dessa 

instituição atingido o recorde histórico de R$ 168,4 bilhões em 2010, com um crescimento de 

cerca de 160% em relação a 2007.   

 Esses investimentos perpassam por vários segmentos, como: indústria, infraestrutura, 

agropecuária e comércio e serviços. É importante salientar que desde 1999 o BNDES é 

vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Para 

ajudar na implementação de suas operações o referido banco possui três subsidiárias: o 

BNDES participações S/A (BNDESpar), a Agencia Especial de Financiamento Industrial 

(Finame) e o BNDES Limited. O BNDESpar é uma subsidiária que tem por objetivo 

fortalecer a estrutura do capital das empresas privadas brasileiras, mediante participação 

acionária e aquisição de debêntures conversíveis
28

. O Finame especializa-se no financiamento 

à comercialização, no Brasil e no exterior, de máquinas e equipamentos fabricados no país. 

Por fim, o BNDES Limited, em implementação, com sede em Londres, foi instituído em 

2009, para apoiar empresas multinacionais brasileiras em suas operações externas.   

 Destes mencionados acima, destacou-se o Finame, por se aproximar estruturalmente 

das linhas de crédito buscados pelo setor sucroalcooleiro, que envolve o repasse de 

financiamentos a produção e aquisição de máquinas e equipamentos novos, de fabricação 

nacional. Este programa, além de financiamentos gerais, opera por repasses na modalidade 

leasing e financiamentos a produção ou aquisição de máquinas, implementos agrícolas, bens 

de informática e ainda automação destinados à produção agropecuária (Finame agrícola).  

                                                        
28 Debênture é um título de crédito representativo de empréstimo que uma companhia faz junto a terceiros e que 

assegura a seus detentores direito contra a emissora, nas condições constantes da escritura de emissão. 
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 Os jurus e as demais condições de crédito deste agente bancário variam conforme a 

linha de financiamento e o risco de crédito do devedor e da operação. Somado a cobrança de 

encargos e comissões financeiras específicas das características das operações realizadas. Nas 

operações BNDES Finame, destinadas somente a aquisições isolada de máquinas e 

equipamentos, o prazo total fica limitado há sessenta meses, com algumas exceções. Já no 

BNDES Finame Agrícola esse prazo aumenta para noventa meses, em alguns casos, há prazos 

diferenciados, como nos Programas Agropecuários e no apoio a exportação.     

 Normalmente, o BNDES exige 130% de garantias gerais sobre o valor financiado, que 

pode ser reduzido para 100% quando a empresa postulante estiver enquadrada em nível de 

classificação de risco superior ao mínimo requerido. Nas operações indiretas, as exigências de 

garantias são negociadas entre as instituições financeiras credenciadas e o cliente. Quando o 

financiamento for destinado à aquisição de máquinas e equipamentos, a propriedade fiduciária 

deverá, necessariamente, ser constituída sobre os bens objeto do financiamento e mantida até 

a final liquidação do contrato. No caso do financiamento à exportação, poderá ser utilizado o 

seguro de crédito à exportação, que possibilita a cobertura dos riscos comercial e político 

sobre bens e serviços exportados.  

 Portanto, o BNDES assume papel fundamental como agente financiador das demandas 

do setor sucroalcooleiro, tornando-se a principal fonte de empréstimos em longo prazo. Esse 

fato pode ser evidenciado, quando vislumbrado os desembolsos do Banco para projetos 

sucroalcooleiros nacionais (Gráfico 02).  

 

              Gráfico 02 – Desembolsos para o Setor Sucroalcooleiro (2004-2008) *  

 

 

 Como se vê, entre 2004 e 2007 houve acréscimo acumulado de mais de 500% e, 

considerando a posição de começo de julho, o desempenho nos primeiros seis meses de 2008 
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Fonte: BNDES (posição em 3.7. 2008). 

* inclui todas as linhas do Banco (operações diretas e indiretas, … 
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já equivale a 75% do registrado em todo o ano anterior. É importante salientar ainda que, em 

razão de os investimentos nesse setor terem crescido de forma mais intensa que a maioria dos 

investimentos nos demais segmentos econômicos, a participação dos desembolsos para 

projetos sucroalcooleiros, relativamente ao total desembolsado pelo BNDES, tem aumentado 

de forma significativa, como se observa na Tabela 08. 

 

Tabela 08: BNDES - Participação dos desembolsos para o setor sucroalcooleiro nacional (em 

R$ Milhões) 

Desembolsos 2004 2005 2006 2007 2008 

Sucroalcooleiro 604,93 1.098,29 1.975,80 3.592,44 2.680,25 

Todos os 

setores 
48.716,60 51.084,94 55.471,60 75.491,71 47.530,29 

Participação do 

sucroalcooleiro 
1,24% 2,15% 3,56% 4,76% 5,64% 

Fonte: BNDES (posição em 3/07/2008). Nota: Inclui todas as linhas do banco (operações diretas e indiretas, 

automáticas e não-automáticas). 

 

 

 De acordo com a Tabela 08, o percentual desembolsado para projetos sucroalcooleiros 

cresceu, aproximadamente quatro vezes entre 2004 e 2007. Em 2004, esse percentual era de 

1,2%; em 2007 a participação do setor nos desembolsos totais do BNDES atingiu a marca de 

4,7%. Em 2008, em face do aumento do volume de aprovações em 2007, o nível de 

participação do setor sucroalcooleiro atingiu, até junho, o nível recorde de 5,6% de todo o 

desembolso do BNDES.   

 A partir da análise detalhada dos desembolsos do BNDES para o setor sucroalcooleiro 

nacional é possível verificar os recursos destinados a cada subsetor (Tabela 09). 

 

Tabela 09: BNDES - Desembolso por subsetor sucroalcooleiro em nível nacional (em R$ 

Milhões) 

Subsetor 2004 2005 2006 2007 2008 

Cana-de-açúcar 193,96 224,26 366,74 571,51 436,94 

Açúcar 273,17 479,70 897,85 1.263,78 966,03 

Etanol 60,36 137,84 446,65 1.629,54 1.027,60 

Co-geração 77,44 256,49 264,55 127,62 249,69 

Total 604,93 1.098,29 1.975,80 3.592,44 2.680,25 

Fonte: BNDES (posição em 3/07/2008). Nota: Inclui todas as linhas do Banco (operações diretas e indiretas e 

automáticas e não-automáticas). 

 

 De acordo com os dados apresentados pela Tabela 09, é possível afirmar que as 

principais vias de investimento do BNDES para o setor sucroalcooleiro se dão por meio das 
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subáreas: agrícola, com o plantio e manejo da cana-de-açúcar; a etapa agroindustrial, com a 

produção de açúcar e álcool, e por fim, co-geração de energia.  Em 2007, os desembolsos para 

projetos exclusivamente de produtores de açúcar e etanol alcançaram respectivamente a cifra 

de R$ 1,2 bilhões e R$ 1,6 bilhões. Pode-se afirmar que, o principal motivador dessa onda de 

investimentos consiste no aumento do consumo interno do álcool (etanol), que deriva, de um 

lado, do aumento da frota de veículos flex-fuel e, de outro, da maior demanda de açúcar nos 

mercados internacionais. 

 Para suprir a necessidade do setor sucroalcooleiro o referido banco ainda disponibiliza 

em seu quadro funcional alguns órgãos criados especificamente para tratar das questões 

inerentes ao setor, como por exemplo, o Departamento de Petróleo e Energias Alternativas 

(DEGAP), que acolhe projetos que tem como objetivo preponderante a aquisição de 

equipamentos e serviços voltados para a implementação ou expansão da capacidade de co-

geração de energia elétrica; e o Departamento de Biocombustíveis (DEBIO), que recebe 

projetos destinados à implantação ou à ampliação de unidades produtoras de açúcar e álcool.  

 Do ponto de vista da distribuição regional, os desembolsos do BNDES para o setor 

sucroalcooleiro têm se concentrado de forma significativa no estado de São Paulo. Conforme 

dados da Tabela 10, a participação paulista nos desembolsos tem se situado em torno de 70%.  

 

Tabela 10: Participação do BNDES nos desembolsos para o setor sucroalcooleiro por unidade 

federativa (em %) 

UF 2004 2005 2006 2007 2008 

São Paulo 69,8 66,6 72,8 64,7 70,4 

Minas Gerais 5,4 6,9 7,6 4,6 9,8 

Paraná 9,0 12,1 7,8 6,9 8,1 

Goiás 9,8 7,2 7,6 16,4 7,0 

Mato Grasso 

do Sul 
0,7 0,3 1,2 1,1 2,7 

Pernambuco 2,1 2,1 1,1 1,1 0,5 

Alagoas 1,2 1,5 0,6 0,4 0,2 

Outros 2,1 3,2 1,3 4,8 1,3 

Fonte: BNDES (posição em 3/07/2008). Nota: Inclui todas as linhas do Banco (operações diretas e indiretas e 

automáticas e não-automáticas). 

 

Tal fato pode ser explicado, em alguma medida, pela concentração da produção de 

açúcar e etanol neste estado. Em Alagoas, os investimentos são pequenos, quando comparado 

aos demais estados, fato que se deve em parte, a falta de elaboração de projetos e 

secundariamente ao fato de estruturalmente já possuir uma rede de unidades produtoras bem 

equipadas, cabendo apenas à obtenção de investimentos em áreas que oferecem um montante 
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de recursos inferior às demais. Cabe destacar ainda, o aumento das participações de Minas 

Gerais e Mato Grosso do Sul, que, juntamente com Paraná e Goiás, têm se notabilizado por 

abrigar a maior parte das novas unidades produtoras de açúcar e álcool¸ consequentemente 

maiores investimentos. 

O apoio do BNDES torna-se fundamental para a estruturação e desenvolvimento do 

setor sucroalcooleiro nacional e alagoano, seus repasses e investimentos condicionam uma 

grande capacidade de inserção mundial, contribuindo para a obtenção de produtos de primeira 

linha e a expansão dos mercados consumidores.  

Além da participação dos agentes públicos nacionais agindo na estruturação financeira 

do circuito espacial de produção sucroalcooleira em Alagoas, pode-se mencionar também a 

cooperação por parte de agentes bancários mundiais. É o caso do que aconteceu recentemente 

de forma especifica com a Usina Coruripe. De acordo com a reportagem do Jornal Gazeta de 

Alagoas (2012), esta usina sediada no município de mesmo nome, no Litoral Sul de Alagoas, 

conseguiu no ano de 2012, junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) 
29

, 

um empréstimo de US$ 35 milhões (o equivalente a R$ 70 milhões) para investir em 

programa de expansão em seus três polos de produção localizados em Alagoas e no Triângulo 

Mineiro.  Estes recursos se somam a outros US$ 25 milhões (R$ 50 milhões) aprovados em 

uma operação de cofinanciamento pelo CreditSuisse, banco global sediado em Zurique, na 

Suíça. 

As somas de crédito concedidas ao setor sucroalcooleiro alagoano possibilitam o 

aumento das somas produtivas no subsetor agrícola e na agroindústria, ocorrendo com isso, 

uma maior produção e expansão dos mercados, atrelado a obtenção de maiores taxas de lucro 

para os usineiros, que mais uma vez se beneficiam com o auxilio dos órgãos públicos 

disponibilizados pelo Estado brasileiro e órgãos privados, que atuam como agentes 

incentivadores da lógica estruturante dos circuitos espaciais produtivos.  

4.2 A atuação das unidades produtoras de açúcar e álcool (usinas) em Alagoas e a 

relação com o mercado global 

 

A produção sucroalcooleira exige uma estrutura agroindustrial cada vez mais dotada 

de tecnologia e altamente capacitada para consolidar seu processamento. Durante pesquisa de 

campo realizada em Alagoas, percebeu-se essa assertiva com detalhes. As usinas de Alagoas 

contam com maquinários modernos e profissionais treinados para lidar com algumas 

                                                        
29 O CAF é instituição financeira formada por 18 países, sendo 16 da América Latina e do Caribe, mais Espanha 

e Portugal, e 14 bancos privados.  
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especificidades e inovações, o que possibilita aumentos produtivos ano a ano. De acordo com 

a União dos Produtores de Bioenergia (UDOP), em Alagoas existem 25 usinas de açúcar e 

álcool em funcionamento, localizadas basicamente ao longo da Zona da Mata (Leste 

alagoano), face à proximidade com a matéria prima, como se observa no Mapa 05. Ainda, 

deve-se considerar que a logística também acaba influindo na qualidade dos produtos, uma 

vez que o não trato imediato com a cana depois de cortada pode trazer consequências na 

elaboração final dos seus derivados, fato que exige das usinas uma proximidade razoável em 

relação aos canaviais. 
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                   Mapa 05: Localização das unidades produtoras de açúcar/álcool do estado de Alagoas 
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Para entender especificamente a estrutura das usinas alagoanas, elaborou-se um 

quadro tipológico simplificado que mostra suas principais características.  

 

Quadro 03: Tipologia simplificada das unidades produtoras de açúcar e álcool de Alagoas  

Unidade 

produtora 
Localização Informações Gerais Abrangência 

Caeté 
São Miguel dos 

Campos 

Ano de fundação: 1965 

Grupo a que pertence: Carlos Lyra 

Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Interno 

E 

Externo 

Marituba Igreja Nova 

Ano de fundação: 1982 

Grupo a que pertence: Carlos Lyra 
Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Interno 

e 
Externo 

Caeté - 

Cachoeira 

 

Maceió 

 

Ano de fundação: 1986 

Grupo a que pertence: Carlos Lyra 

Principais produtos: Açúcar e álcool. 

Mercado Externo 

 

Capricho Cajueiro 

Ano de fundação: 1935 

Grupo a que pertence: Toledo 

Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Externo 

Sumaúma 
Marechal 

Deodoro 

Ano de fundação: 1970 

Grupo a que pertence: Toledo 

Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Externo 

Penedo 

 

Penedo 

 

Ano de fundação: 1976 

Grupo a que pertence: Toledo 

Principais produtos: Açúcar e álcool. 

Mercado Interno 

e 

Externo 

Santo Antonio 

São Luiz do 

Quitunde 

 

Ano de fundação: 1957 

Grupo a que pertence: Santo Antônio 

Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Interno 

E 

Externo 

Camaragibe 
 

Matriz do 
Camaragibe 

Ano de fundação: 1980 

Grupo a que pertence: Santo Antônio 
Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Externo 

Triunfo Boca da Mata 

Ano de fundação: 1959 

Grupo a que pertence: Olival Tenório 

Principais produtos: Álcool 

Mercado Interno 

E 

Externo 

Porto Rico Campo Alegre 

Ano de fundação: 1973 

Grupo a que pertence: Olival Tenório 

Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Externo 

Porto Alegre 
Colônia 

Leopoldina 

Ano de fundação: 1977 

Grupo a que pertence: Olival Tenório 

Principais produtos: álcool 

Mercado Interno 

E 

Externo 

Guaxuma Coruripe 

Ano de fundação: 1974 

Grupo a que pertence: João Lyra 

Principais produtos: 

Açúcar e álcool. 

Mercado Interno 

E 

Externo 

Laginha 
União dos 
Palmares 

Ano de fundação: 1953 

Grupo a que pertence: João Lyra 
Principais produtos: Álcool 

Mercado Interno 

E 
Externo 

Laginha - 

Uruba 
Atalaia 

Ano de fundação: 1975 

Grupo a que pertence: João Lyra 

Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Interno 

e 

Externo 

Continua 
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Continuação  
Unidade 

produtora 
Localização Informações Gerais Abrangência 

Coruripe Coruripe 

Ano de fundação: 1925 

Grupo a que pertence: Tércio Wanderley 

Principais produtos: açúcar e álcool 

Mercado Interno 

e 

Externo 

Serra Grande 

 

 

São José da Laje 

Ano de fundação: 1894 

Grupo a que pertence: Dias Lins 

Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Interno 

e 

Externo 

Sinimbú Jequiá da Praia 
Ano de fundação: 1893 
Grupo a que pertence: Sinimbú 

Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Interno 
e 

Externo 

Leão Rio Largo 

Ano de fundação: 1894 

Grupo a que pertence: EQM 

Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Interno 

e 

Externo 

Roçadinho 
São Miguel dos 

Campos 

Ano de fundação: 1975 

Grupo a que pertence: Mendo Sapaio 

Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Externo 

Santa Clotilde Rio Largo 

Ano de fundação: 1952 

Grupo a que pertence: Oiticica 

Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Interno 

e 

Externo 

Santa Maria Porto Calvo 

Ano de fundação: 2002 

Grupo a que pertence: Santa Maria 

Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Externo 

Eldorado Jundiá 

Ano de fundação: Não encontrado 

Grupo a que pertence: Eldorado 
Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Interno 

e 
Externo 

Taquara 
Colônia 

Leopoldina 

Ano de fundação: Não encontrado 

Grupo a que pertence: Taquara 

Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Interno 

e 

Externo 

Seresta Teotônio Vilela 

Ano de fundação: 1973 

Grupo a que pertence: Seresta 

Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Externo 

 

Pindorama Coruripe 

Ano de fundação: 2003 

Grupo a que pertence: 

Cooperativa Pindorama 

Principais produtos: Açúcar e álcool 

Mercado Interno 

e 

Externo 

Fonte: Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Alagoas – Sindiaçúcar-AL (2013). Nota: No quesito 

“Abrangência” se utilizou como referência a produção de açúcar na safra 2012-2013. 

 

 
 

A análise do Quadro 03 mostra o perfil tipológico resumido de cada unidade de 

produção de açúcar e álcool de Alagoas, separadas por grupos ou isoladas, para os que 

possuem apenas uma unidade. Para completar esta análise, cabe aqui uma explanação rápida 

com referência a visão geral de cada grupo/unidade de produção.  
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I – Carlos Lyra 

 

O Grupo Carlos Lyra é composto atualmente por Três indústrias produtoras de açúcar, 

etanol e cogeração de eletricidade em Alagoas. A usina Caeté (matriz) em São Miguel dos 

Campos é a precursora, fundada em 1965; em seguida, a usina Marituba em Igreja Nova, 

fundada em 1982 e por fim a usina Caeté-Cachoeira em Maceió, fundada em 1986. Além do 

setor sucroenergético, atua também nos segmentos têxtil, pecuária, taxi aéreo e radiodifusão, 

gerando mais de 14 mil empregos diretos no país, pois o grupo ainda possui uma usina de 

açúcar, etanol e bioeletricidade no município de Paulicéia no estado de São Paulo.  

 

II – Toledo 

 

O Grupo Toledo, como atualmente constituído, tem início em 1935, com a aquisição 

da Usina Capricho, no vale do Paraíba, atual município de Cajueiro-AL, comandado pelo 

patriarca Cícero Toledo, sempre ladeado de seus inseparáveis irmãos Barnabé e Júlio. A 

precursora do Grupo Toledo, a usina Capricho, possui um parque industrial, preparado para 

moagem de 5.000 Tc/Dia, produz açúcares do tipo demerara, cristal, mel rico invertido 

(HTM) e melaço. Em 1970, com o cultivo da cana-de-açúcar se transferindo para os 

tabuleiros costeiros de Alagoas o grupo instala sua segunda unidade, a usina Sumaúma no 

município de Marechal Deodoro a 32 km de Maceió. Preparada para moagem de 6.000 

Tc/Dia produz açúcares do tipo demerara, VHP, cristal e álcoois dos tipos anidro carburante, 

hidratado carburante e álcool refinado. Em 1976 com os ventos do Proálcool o grupo instala 

sua terceira unidade no município de Penedo-AL, que recebe o nome de Penedo Agro-

Industrial S.A, hoje conhecida como usina PAISA. Está preparada para o esmagamento diário 

de 5.500 Tc. Produz açúcares dos tipos VHP, demerara e cristal, e álcoois dos tipos anidro e 

hidratado. 

 

III – Santo Antonio 

 

O Grupo Santo Antonio é formado pela Central Açucareira Santo Antonio S.A, 

localizada no município de São Luiz do Quitunde, fundada em 1957 e a filial Usina 

Camaragibe, localizada no município de Matriz do Camaragibe, fundada em 1980. Com 

capacidade para esmagar cerca de 2.100.000 e 750.000 toneladas de cana por safra, 

respectivamente. Ambas estão localizadas no Litoral Norte do estado de Alagoas. Além de 
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produzir açúcar para exportação e para o mercado interno, bem como álcool combustível e 

para uso industrial, a Usina Santo Antonio se destaca pela peculiaridade de ser a única usina 

alagoana a produzir álcool extra neutro, próprio para fabricação de bebidas e cosméticos. Sua 

produção alcooleira é destinada não somente ao mercado interno como também à exportação. 

A partir de 2002, a cogeração de energia elétrica vem merecendo crescente atenção, o que 

permite à empresa incluir a produção e venda de energia aos seus fornecedores de matéria 

prima. 

 

IV – Olival Tenório 

 

O grupo Olival Tenório, surge da parceria entre Olival Tenório e José Tenório de 

Albuquerque, em 1958, quando iniciam os negócios no ramo da cana-de-açúcar, surge então à 

usina Triunfo, localizada no município de Boca da Mata; em seguida, o grupo adquire a usina 

Porto Rico em 1973, localizada no município de Campo Alegre e por fim a destilaria 

autônoma Porto Alegre em 1977, localizada no município de Colônia Leopoldina. As 

empresas produzem açúcar do tipo VHP, álcool anidro carburante e álcool hidratado 

carburante, atendendo ao mercado interno e exportação. O Grupo Olival Tenório ainda conta 

com outras empresas nas áreas de agropecuária, revenda de automóvel e peças automotivas. 

Com uma estrutura sólida e diversificada, o referido grupo ocupa hoje uma posição de 

destaque no mercado alagoano, proporcionando mais de dez mil empregos diretos na 

economia local. 

 

V – João Lyra 

 

O grupo João Lyra, nasceu em 9 de abril de 1951, na antiga companhia açucareira 

usina Laginha, na época um pequeno engenho situado no município de União dos Palmares, a 

75 km de Maceió. O Grupo, assim como os demais, atua em vários setores empresariais, tais 

como o de adubos e fertilizantes, automobilístico, transporte aéreo, comunicação, e o setor 

sucroalcooleiro, formado por cinco unidades industriais: Laginha, Uruba e Guaxuma, em 

Alagoas. As unidades industriais são responsáveis por 20% das exportações brasileiras de 

álcool e 11% das exportações de açúcar do setor sucroalcooleiro do nordeste. A unidade 

industrial Laginha, está situada no município de União dos Palmares, e como foi dito 

anteriormente, a primeira usina do grupo, adquirida em 1951. Sua atividade se concentra na 

produção de álcool. Por estar situada numa região marcada por relevo acidentado, a usina 
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incorporou uma tecnologia desenvolvida especialmente para permitir o cultivo da cana-de-

açúcar nas áreas planas, quebrando uma tradição secular do plantio nas áreas de encosta. As 

áreas de encostas foram destinadas à pecuária e á preservação ambiental da mata nativa. 

Localizada no município de Atalaia, a usina Uruba foi incorporada ao grupo João Lyra em 

1975. A unidade industrial Guaxuma, fundada no ano de 1974, é a maior do grupo João Lyra, 

situada no município de Coruripe, nos tabuleiros (planaltos) da região sul do estado de 

Alagoas, é considerada um dos melhores locais para o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. 

Unindo a característica do solo e a alta tecnologia empregada no processo industrial, 

Guaxuma apresenta um dos maiores índices de produtividade. A usina é responsável pela 

produção de 1.700.000 toneladas de cana e possuem 23 mil hectares, dos quais seis mil 

destinados à reserva de Mata Atlântica, uma das maiores da região. É nesta usina que está 

localizado o Santuário Ecológico do jacaré-do-papo-amarelo. Atualmente, o Grupo João Lyra 

encontra-se em crise, com um processo de recuperação judicial, por motivos administrativos, 

como por exemplo, falta de pagamentos a bancos, credores, fornecedores e funcionários. 

Enquanto não forem pagas as dívidas dos trabalhadores atuais e ex-empregados, as empresas 

não podem fazer contratações diretas ou indiretas, nem por meio de intermediários, nem 

contratando empresas terceirizadas.  

 

VI – Técio Wanderley 

 

Fundada em 1925, no município de Coruripe - AL, a Usina Coruripe é uma empresa 

familiar, de capital fechado, integrante do Grupo Tércio Wanderley, desde 1941. Tem como 

atividades a produção de açúcar, álcool e energia, através de suas quatro unidades: a Matriz, 

com sede em Coruripe - AL, e três filiais localizadas em Minas Gerais. A unidade matriz da 

Usina Coruripe destaca-se pela forte presença econômica e socioambiental onde atua. A 

empresa também é detentora do certificado internacional de respeito ao meio ambiente ISO 

14001 para as áreas Industrial, Agrícola e Administrativa. Todos esses investimentos em 

recursos humanos e tecnológicos fizeram da Usina Coruripe Matriz a maior indústria 

produtora de açúcar e álcool do norte/nordeste. Com área de 36 mil hectares de terra própria, 

dessas 8 mil destinadas à preservação e ao reflorestamento da vegetação nativa. 
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VII – Dias Lins 

 

O Grupo Dias Lins, Comandado por Luiz Dias Lins, possui o controle acionário da 

Usina Serra Grande, localizada no município de São José da Laje, que tem como presidente 

Luís Antonio Andrade Bezerra.  É uma das mais antigas de Alagoas, fundada em 1894. Ela é 

a pioneira no trabalho de preservação da Mata Atlântica no estado. A proximidade com o 

porto de Maceió impulsiona as exportações de seu principal produto, o açúcar cristal, mas 

também produz etanol anidro e hidratado. O Grupo ainda possui outra usina no estado de 

Pernambuco. 

 

VIII – Sinimbu 

 

A Usina Sinimbu fundada em 1893 é uma empresa centenária que cultiva cana-de-

açúcar e tem a industrialização de açúcar, álcool e derivados como sua principal atividade, 

sendo ainda auto-suficiente na produção de energia. Ao longo dos anos, a Usina Sinimbu vem 

realizando investimentos substanciais no desenvolvimento das suas atividades agrícolas, 

industriais e gerenciais as quais são plenamente justificadas pelos resultados expressivos que 

vem obtendo. Com esse direcionamento, a empresa vem proporcionando o aumento constante 

da produtividade agrícola e industrial.  

 

 

IX – EQM 

 

O EQM (Eduardo Queiroz Monteiro), com sede em Recife, é um grupo empresarial, 

considerado um dos mais sólidos do Nordeste, com atuação no setor sucroalcooleiro, de 

energia e de comunicação, presente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Em Alagoas, 

atua como responsável pela usina Leão, fundada em 1894, esta especializada principalmente 

na produção de açúcar e álcool. Atualmente a usina Leão encontra-se em processo de 

recuperação judicial.  

 

X – Mendo Sampaio 

 

O Grupo Mendo Sampaio inicia suas operações no setor sucroalcooleiro em 1901 no 

estado de Pernambuco, com a usina Roçadinho, mas devido a problemas com aspectos 
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topográficos a usina transfere-se para Alagoas, para o município de São Miguel dos Campos, 

em 1975. Onde encontra todas as condições favoráveis para o cultivo, as quais permitem 

efetuar todas as operações agrícolas mecanizadas e obter altos índices de produtividade; a 

disponibilidade de água para a indústria e para irrigação; o clima e a pluviometria, adequados 

à lavoura da cana-de-açúcar; a localização próxima a centros consumidores e a 50 km do 

Porto de Maceió para escoamento da produção.   

 

XI – Oiticica  

 

O Grupo Oiticica é detentor de uma única usina, a Santa Clotilde, uma empresa 

familiar fundada em 1952 no município de Rio Largo. Destaca-se pela fabricação de açúcar e 

álcool voltado aos mercados interno e externo.  

 

XII – Usinas Santa Maria, Eldorado, Taquara e Seresta. 

 

São usinas que não pertencem a grupos e operam no beneficiamento de cana-de-

açúcar, para a produção de açúcar, álcool e geração de energia elétrica. A usina Santa Maria, 

fundada em 2002, no município de Maragogi, é mais jovem. Em seguida destaca-se a 

Eldorado no município de Jundiá, Taquara no município de Colônia Leopoldina e a Seresta 

fundada em 1973, uma empresa tradicional, possui 11.871,89 ha de terras cobertas com cana-

de-açúcar, sendo 5.978,44 ha próprios e 8.893,45 ha arrendados. A usina Seresta possui uma 

capacidade instalada para moer 1.400.000 toneladas de cana ano, entre setembro a março e 

conta com um quadro fixo de empregados em torno de 1.050, sendo 500 na área urbana e 550 

na área rural. Durante a safra este numero passa para aproximadamente 2.500 com a 

contratação de cortadores de cana, auxiliares dos processos de mecanização, laboratoristas e 

ajudantes em geral. 

 

XIII – Cooperativa Pindorama 

 

A Cooperativa Pindorama inicia seus trabalhos em 1956, no município de Coruripe, é 

uma cooperativa comandada por pequenos produtores, onde todos os cooperados, além de 

fornecedores de matéria-prima são donos do negócio e participam dos lucros. Atualmente é a 

maior cooperativa agroindustrial do Nordeste. A cooperativa gera, hoje, cerca de 1800 

empregos no campo e 300 na indústria – destes, 100 na usina, localizada na região sul do 
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estado, a Pindorama que possui uma área de 32 mil hectares entre os municípios de Feliz 

Deserto, Penedo e Coruripe é um projeto iniciado a partir de um assentamento de agricultores 

e que vem dando êxito desde a sua fundação. A usina de Pindorama tem capacidade para 

produzir 10 mil sacas de açúcar por dia. Trata-se da primeira usina do Brasil comandada por 

pequenos produtores nos moldes cooperativistas – no qual todos os associados são acionistas 

da empresa. Sua produção é destinada para o mercado interno e externo. 

Depois de apresentado os grupos e/ou usinas do estado de Alagoas, percebeu-se o forte 

traço familiar existente em suas estruturas, passando o controle acionário da maioria dessas 

unidades de geração para geração. São empresas que possuem capital fechado e nacional, não 

obtendo até o presente momento relação com empresas ou grupos internacionais, a não ser 

financiamentos ou empréstimos oficializados, por meio de bancos internacionais, como já 

observado. Outra característica importante percebida é a subserviência ao mercado externo, 

pois todas as usinas alagoanas exportam seus produtos (açúcar e álcool). Destas, oito focaram 

suas vendas de açúcar apenas para o mercado externo, em face da abertura comercial e maior 

taxa de lucro, segundo dados do SINDAÇÚCAR–AL para a safra 2012/2013. No mapa 06, 

verificam-se as principais exportações do açúcar fabricado em Alagoas. 
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              Mapa 06 - Principais destinos de exportação do açúcar alagoano 
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As informações fornecidas pela EMPAT (Empresa Alagoana de Terminais Ltda.) dão 

conta que as exportações do açúcar produzido em Alagoas são destinadas para dezenove 

países, são eles: Egito, Venezuela, Canadá, Argélia, Rússia, Croácia, Espanha, Estados 

Unidos, Portugal, Marrocos, Tunísia, Geórgia, Holanda, Reino Unido, China, França, África 

do Sul, Romênia e Finlândia. Já o álcool fica a cargo da Petrobrás – Estatal brasileira 

responsável pela distribuição do produto.  O Gráfico 03 mostra a distribuição exata das 

exportações do açúcar alagoano para cada país no primeiro semestre de 2012. 

 

Gráfico 03 - Exportações do açúcar produzido em Alagoas 

 

Fonte: Empresa Alagoana de Terminais Ltda., 2012. Nota: Dados referentes ao 

primeiro semestre de 2012.  

Elaboração: SILVA, D. C, 2012. 

 

A partir desses apontamentos, percebe-se que as exportações do açúcar alagoano 

atingem vários continentes, dentre eles destaca-se África, Europa e Ásia. De acordo com o 

Gráfico 03 o país com maior volume de importação é o Egito, responsável por 14,42%, é 

possível ainda verificar que a Europa é o continente que possui o maior número de países 

importadores do açúcar alagoano, pois no primeiro semestre de 2012 foram registrados dez 

países nesta lista, dentre eles, Rússia, Croácia, Espanha, Portugal, França dentre outros. O 

álcool, como já destacado em capítulos anteriores, fica sob a responsabilidade da Petrobrás.·. 
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4.3 Os circuitos complementares e o consumo produtivo 

 

 Na primeira etapa do circuito espacial de produção sucroalcooleira, a agrícola, 

encontra-se a participação efetiva das indústrias de insumos (adubos, defensivos, combustível, 

ração, etc.) e implementos (indústria de tratores, caminhões, plantadeiras, colheitadeiras e 

outros que atuam como importantes instrumentos na manutenção das atividades produtivas 

sucroalcooleiras), que posteriormente junto do segmento de produção e comercialização do 

açúcar e do álcool, com a participação de várias empresas constituintes de capital fixo 

contribuem para a formação de uma rede estabelecida no interior do referido circuito.  

Nesse viés, as unidades produtoras de açúcar e álcool para poder funcionar atuam 

como consumidoras de produtos e equipamentos que a permite atuar nas articulações dos 

circuitos. Portanto, como já destacado em outro momento, de acordo com Marx ([1983] 

2011), a produção é imediatamente consumo, pois para existir a primeira é necessário dispor 

de um conjunto de elementos, matérias-primas e equipamentos, que no seu processo constante 

de uso, são alterados e desgastados. O circuito espacial de produção sucroalcooleira é ainda 

complementado por outros circuitos espaciais de produção, a exemplo, das indústrias de 

maquinários e equipamentos, que atuam na montagem e manutenção das infraestruturas das 

unidades de produção. Extensivo a esta lista pode-se complementar o apoio dos bancos, por 

meio de financiamento e vários investimentos e a pesquisa agropecuária, com o 

desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar projetadas para subsidiar o setor
30

.  

A partir desse direcionamento é que considera-se a existência de circuitos 

complementares, estes, agem em coexistência com os demais elementos estruturantes do 

circuito produtivo sucroalcooleiro. O que permite definir a presença de circuitos espaciais de 

produção sucroalcooleira, não cabendo à especificação de um único circuito. 

Diante do exposto, torna-se importante salientar que para desenvolver essa análise na 

pesquisa, levaram-se em conta algumas dificuldades enfrentadas, isto é, a falta de informações 

a respeito desses circuitos complementares, não existindo fontes específicas de dados para 

alguns deles, onde se pudessem realizar buscas, o que ocasionou a utilização prioritária de 

informações colhidas em sites de instituições e órgãos oficiais e durante pesquisa de campo. 

Outro agravante consiste na multiplicidade de segmentos que compõem o circuito espacial de 

produção sucroalcooleira, demandando um conjunto de equipamentos que, devido ao seu 

                                                        
30Estes dois últimos segmentos complementares importantes para a estruturação dos circuitos espaciais de 

produção sucroalcooleiro foram debatidos ao longo da dissertação. 
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grande número, dificulta qualquer tentativa de identificação, localização e análise temporal. 

Além da quantidade, outro aspecto que impossibilita uma análise completa dos equipamentos 

utilizados no circuito sucroalcooleiro é o uso atribuído a eles por outros segmentos 

produtivos, isto é, a cultura canavieira utiliza equipamentos que não necessariamente são 

produzidos e direcionados exclusivamente para ela. Ainda assim, adiante, se fez um esforço, 

na tentativa de empreender um diálogo com os principais circuitos complementares dos 

circuito espacial de produção sucroalcooleira, primordial para o entendimento da totalidade 

deste estudo.  

Desse modo, se deu ênfase às fabricas de insumos, por assumirem papel central dentro 

das atividades sucroalcooleiras; em seguida, as fábricas de maquinários e equipamentos para 

montagem das unidades produtoras, por igual modo e também por se constituírem um bem 

durável que exige grande investimento; e por fim, os implementos agrícolas, com as 

indústrias de máquinas, tais como: plantadeiras, colheitadeiras e outras, que introduzem uma 

nova dinâmica para o setor. 

 

4.3.1 As fábricas de insumos 

 

 Para atingir o nível de produção e de produtividade desejada pelos produtores a cana-

de-açúcar necessita de vários insumos agrícolas que em sua maioria são utilizados na nutrição 

da planta, como adubos sintéticos compostos principalmente por potássio, fósforo e 

nitrogênio. Em Alagoas algumas usinas produzem e comercializam seus próprios insumos, é o 

caso do Grupo Tércio Wanderley (Usifértil), Grupo João Lyra (Adubos JL), Grupo Carlos 

Lyra (Agrofértil), Seresta (Adubos Boa Sorte) e Santo Antonio (Adubos Sanfétil), estes 

também se constituem nas principais empresas fornecedoras desse tipo de produto para todo 

estado e região nordeste. 

 A Usifértil (Figura 35) vinculada ao Grupo Tércio Wanderley, produz fertilizantes 

desde 1988. Em março de 2002 foi incorporada por um dos maiores produtores de 

fertilizantes do Brasil, o Grupo Fertipar, com presença em quase todo território nacional.  A 

Usifértil está localizada no município de Maceió-AL, e atualmente conta com uma unidade 

produtora de fertilizantes com capacidade para produzir anualmente 100.000 toneladas, em 

um parque industrial com área total de 24.000 m
2
. Essa produção destina-se aos circuitos 

espaciais produtivos de cana-de-açúcar, soja, milho, fumo, pastagens, côco, entre outros. A 

importação de matérias-primas de alta qualidade, principalmente dos Estados Unidos, África e 
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Europa, garantem a alta eficiência de seus produtos. A produção da unidade industrial de 

Maceió é distribuída para os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 

Ceará, Piauí, Maranhão, Sergipe, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. 

 

        Figura 35: Usifertil – unidade Maceió-AL 

 

        Fonte: Usifertil, 2013 (www.usifertil.com.br). 

 

 

Por sua vez a empresa Adubos JL, pertencente ao Grupo João Lyra, atua nos estados 

de Alagoas e Bahia e responde por 10% do mercado de fertilizantes do Nordeste. Desde 2012 

o grupo passa por dificuldades financeiras, neste mesmo ano é decretado estado de falência de 

todas as empresas do Grupo, o que desde então, dificulta a obtenção de informações 

referentes ao mesmo.  

A Agrofertil, vinculada no estado de Alagoas ao Grupo Carlos Lyra é uma empresa de 

capital nacional que atua nos municípios de Lucas do Rio Verde, Tapurah e Ipiranga do 

Norte, no estado do Mato Grosso. Atua fornecendo fertilizantes para os circuitos espaciais 

produtivos de diversos segmentos da agricultura, dentre eles, o da cana-de-açúcar. A empresa 

possui um armazém de distribuição no município de Maceió-AL, responsável pelo 

abastecimento no estado.  

Já a indústria Adubos Boa Sorte Ltda., de propriedade da Usina Seresta, atua no 

mercado local de adubos e fertilizantes para vários segmentos da agricultura, porém sua 
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principal destinação é para a cultura canavieira, sua sede está localizada no município de 

Teotônio Vilela-AL. 

Por fim, a indústria Sanfertil Ltda, de propriedade do Grupo Santo Antonio, destaca-se 

pela fabricação de fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos. Localizada no município 

de São Luis do Quitunde-AL, possui abrangência local e destina-se, assim como os demais, a 

diversos segmentos da agricultura, com destaque para o cultivo da cana-de-açúcar. 

 

4.3.2 - Fábricas de maquinários e equipamentos para montagem das usinas 

 

 Atualmente o setor sucroalcooleiro nacional, apesar das importações que ainda 

existem, conta com uma lista de importantes indústrias de equipamentos para montagem e 

manutenção de unidades de beneficiamento de cana-de-açúcar. Estas respondem com rapidez 

e eficiência as necessidades do mercado, oferecendo produtos tecnologicamente atualizados, 

com índice de nacionalização próximo a 100%. Todo esse avanço teve início com a política 

empreendida pelo Proálcool na década de 1970, com o aumento expressivo da produção de 

açúcar na década de 1990 e com o aproveitamento integral da cana (bagaço, palha e 

subprodutos), nos anos 2000, onde os investimentos nestas áreas possibilitaram o pleno 

domínio de todos os estágios da produção sucroalcooleira. Ou seja, o mercado e o Estado 

brasileiro proporcionaram as condições adequadas para que a indústria brasileira de 

equipamentos desenvolvesse completa linha de produtos, inclusive com tecnologias pioneiras, 

com mínima importação.  

As empresas brasileiras de bens de capital para o setor sucroalcooleiro ocupam posição 

de liderança, com equipamentos, processos e plantas, acompanhando e até superando o estado 

da arte da tecnologia internacional. Fato que se dá pela interação dos pilares que promovem 

esse desenvolvimento tecnológico, como: usinas de açúcar e álcool, institutos e centros de 

tecnologia, consultoria especializada e fabricantes de equipamentos.   

Em Alagoas, foi observado durante pesquisa de campo, que a indústria mais citada 

quando o assunto se refere a base industrial sucroalcooleira é a Dedine S/A Indústria de Base.  

Esta empresa atua no mercado de açúcar e etanol com um know-how em tecnologia de alta 

eficiência, com fabricação própria e sistemas integrados, fornece equipamentos individuais 

desde a recepção, preparo, extração e tratamento do caldo até a produção de açúcar e etanol. 

Contando com sua própria Engenharia de Desenvolvimento, disponibiliza ao mercado 

novas tecnologias para uma usina sustentável– USD (Usina Sustentável Dedini), para plantas 
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greenfield
31

 ou existentes, com a inclusão ou substituições de equipamentos existentes 

visando alterar as condições operacionais atuais, contribuindo para uma melhor adequação da 

capacidade instalada e/ou redução das emissões de efluentes ao meio ambiente. 

Fundada em 1920, a Dedini S.A Indústrias de Base nasceu do setor sucroalcooleiro, 

com estrutura familiar e capital 100% nacional. Hoje, aos 92 anos, considera-se uma empresa 

de grande porte e em ascensão. Com atuação em vários circuitos espaciais produtivos, 

fornecendo infraestrutura, insumos básicos, energia e alimentos. Destaca-se como líder 

mundial no fornecimento de equipamentos e plantas completas para o setor sucroalcooleiro. 

Dentre seus produtos destaca-se: laboratório de pagamento de cana, recepção de cana, preparo 

extração de caldo, tratamento do caldo, produção de açúcar, produção de álcool, dentre 

outros. 

Sua tradicional sede está localizada no município de Piracicaba-SP, e possui mais seis 

unidades industriais espalhadas pelo Brasil, dentre elas uma unidade, localizada em Maceió-

AL (Figura 36). A Dedini totaliza um conjunto de nove fábricas em área de mais de um 

milhão de metros quadrados. As unidades estão capacitadas para atender aos mercados interno 

e externo e a suprir as necessidades dos clientes. Estão interligadas por sistemas 

informatizados, com logística própria para corresponder à expansão da fronteira agrícola 

brasileira. 

 

              Figura 36: Dedine S.A Indústria de base / Unidade Maceió-AL 

 

                Fonte: Dedine, 2013 (www.dedine.com.br). 

                                                        
31 Os investimentos “greenfield” são aqueles que envolvem projetos incipientes, ainda no papel, como se diz no 

jargão de negócios. Em vez de investir em uma joint venture ou na aquisição de uma empresa já atuante no setor, 

o investidor, nesse caso, coloca seus recursos na construção da estrutura necessária para a operação. 
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A Dedini já forneceu 120 usinas completas e possui capacidade para produzir cerca de 

12 unidades/ano. As destilarias projetadas e montadas pela Dedini são responsáveis por 80% 

da produção nacional de álcool e de aproximadamente 25% da produção mundial. Além do 

mercado brasileiro, a Dedini atua comercialmente na América do Sul, América do Norte, 

América Central, Caribe, Ásia, Oceania e Sudeste Asiático. Mantém representantes 

comerciais na América do Sul, América Central, América do Norte e Caribe para garantir aos 

clientes o fornecimento de produtos e serviços. Importante se faz salientar que, algumas 

dessas peças de montagem ainda são importadas por algumas usinas de Alagoas, o que indica 

a relação destas com o mercado internacional no referido segmento, assim como a 

participação isolada de outras empresas nacionais como a Biochamm Ltda.
32

, que 

recentemente instalou uma caldeira na usina Seresta, localizada no município de Teotônio 

Vilela-AL.  

 

4.3.3 Origem dos bens de capital móveis: caminhões, tratores, plantadeiras e 

colheitadeiras 

 

Esses grupos de máquinas tendem a ser dominados por empresas estrangeiras e a 

produção encontra-se distribuída no país. São empresas, em geral de grande porte, e não 

voltados exclusivamente para o circuito espacial de produção sucroalcooleira. Dentre os 

fabricantes de caminhões destaca-se a Volkswagen, empresa alemã com ampla produção no 

segmento automotivo de veículos leves e pesados no Brasil. A empresa possui uma linha de 

caminhões exclusivamente voltada para o setor sucroalcooleiro, denominada de VW 

Canavieiro, este produto foi desenvolvido para as diversas operações sucroalcooleiras, que 

vão desde o transbordo da cana picada na colheita ou de mudas no plantio, até o combate a 

incêndio como bombeiro. Estes veículos contam com itens específicos para a aplicação, como 

escapamento vertical, grade de proteção dianteira, engate traseiro, proteção contra palha no 

motor e câmbio, além de climatizador agrícola. Todos os modelos já saem da fábrica da MAN 

LatinAmerica
33

 prontos para receber os itens necessário para o uso nas diferentes etapas da 

                                                        

32 A Biochamm Caldeiras e Equipamentos Industriais Ltda é uma empresa sólida no ramo de fabricação de 

caldeiras. Contando com o apoio integral da WVT alemã (proprietária da Bioflamm na Alemanha) e de outras 

empresas de nível internacional, juntamente com sua equipe técnica, a Biochamm é hoje uma das empresas que 

mais cresce no setor de queima de biomassa. Está localizada em Agrolândia-SC. 

33 Empresa que pertence ao Grupo Volkswagen, localizada em Resende-RJ. 
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produção sucroalcooleira. Em Alagoas, as vendas podem ser intermediadas pelas 

concessionárias da rede Volkswagen, espalhadas por basicamente todo estado.   

Na produção de tratores, a empresa mais utilizada pelas usinas alagoanas pesquisadas é 

a John Deere
34

, com fábrica localizada em Montenegro-RS. Esta empresa detém enorme 

influência mundial no segmento de tratores, plantadeiras e colheitadeiras e dispõe de produtos 

específicos para o trato com a cana-de-açúcar, a exemplo do trator 7715 que possui 182 

cavalos de potência e do modelo 8430, que se destaca pela eficiência no consumo de 

combustível, atuando com uma potência de 310 cavalos que proporciona reserva de torque 

suficiente para trabalhar com implementos mais pesados e em várias operações da atividade 

canavieira. Alagoas conta com uma revendedora exclusiva dos produtos John Deere, a 

PEMAGRI – Peças e Máquinas Agrícolas Ltda., localizada em Maceió-AL (Figura 37).  

 

           Figura 37: Revendedora dos produtos John Deere em Alagoas 

 

           Fonte: PEMAGRI, 2014 (www.pemagrijd.com.br). 

 

Além da revenda de tratores a PEMAGRI ainda trabalha com a série de plantadeiras e 

colheitadeiras John Deere e possui parceria com alguns grupos sucroalcooleiros alagoanos, a 

exemplo do Grupo Toledo e do Grupo Santo Antonio. A referida empresa ainda trabalha no 

                                                        
34 Empresa multinacional com matriz nos Estados Unidos. 
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segmento de manutenção e assistência técnica aos clientes, o que reflete ainda mais seu poder 

de influência no centro do circuito espacial de produção sucroalcooleira em Alagoas. 

Com relação as plantadeiras, colheitadeiras e outros o Brasil possui vários tipos destes 

equipamentos voltados para a produção da cana-de-açúcar e outras commodities.  Estas 

empresas também são responsáveis por grandes fatias do mercado mundial, são elas: Santal 

Equipamentos S/A, localizada em Ribeirão Preto-SP e Civemasa Implementos Agrícolas 

Ltda, localizada em Matão-SP, ambas brasileiras e com grande potencial mundial. Entre as 

multinacionais destaca-se a Case IH, que possui uma fábrica na cidade de Piracicaba, no 

interior de São Paulo, além da John Deere, já destacada anteriormente. Para atender a 

demanda do circuito espacial produtivo sucroalcooleiro em Alagoas, estas empresas dispõem 

de unidades de revendas credenciadas em Maceió, capital do estado. A Santal possui um 

representante que abrange todo o Nordeste, a Santal - Nordeste Implementos Ltda.; a 

Civemasa, possui vários distribuidores, dentre eles destaca-se a Maqtral Maqs - Peças 

Tratores Alagoas Ltda., Tratoral -Tratores de Alagoas Ltda. e Cycosa - Tratores e Máquinas 

Ltda.; e por fim a Case IH possui uma revenda autorizada, a Case Technico.  

Vale destacar que, esses equipamentos vendidos e/ou revendidos são dotados de 

ciência e técnica, o que explica o motivo de sua produção não ocorrer em todos os lugares. Na 

realidade, a materialização desses objetos se dá nos principais centros nacionais e regionais do 

Brasil, bem como, em alguns estados com tradição no desenvolvimento tecnológico na área 

sucroalcooleira. E, outros são de origem internacional, com destaque para os Estados Unidos. 

O mapa 07 apresenta as interações espaciais das empresas citadas e a convergência existente 

no município de Maceió-AL, ponto principal de distribuição dos produtos.   

Como se pode verificar, a informação dissipada pelo território por meio de redes 

técnicas materiais e imateriais passa a ser chave para a produção e estruturação dos circuitos 

espaciais de produção. A conexão entre os lugares amplia a possibilidade da produção, 

circulação e do consumo e dita muitas vezes a dinâmica interna das empresas. Desse modo, 

Corrêa (2006) denomina tal processo de interações espaciais e o define como, 

 
[...] um amplo e complexo conjunto de deslocamentos de pessoas, mercadorias, 

capital e informação sobre o espaço geográfico. Podem apresentar maior ou menor 

intensidade, variar segundo a frequência de ocorrência e, conforme a distância e 

direção caracterizar-se-á por diversos propósitos e se realizará através de diversos 

meios e velocidade (CORREA, 2006, p. 279). 

 

 



156 

  

Mapa 07: Principais empresas que compõem os circuitos complementares sucroalcooleiro em Alagoas 
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Nesse viés, as interações espaciais no período da globalização se revelam de maneira 

complexa. Isto é, resultante pelo “fato de cada centro urbano fazer parte de várias redes de 

cidades, redes vinculadas aos múltiplos papéis que desempenham e em parte associados às 

grandes corporações multifuncionais e multilocalizadas, elas próprias organizadas sob a forma 

de redes” (CORRÊA, 2006, p. 102). Dessa maneira, as empresas se organizam de modo a 

formar uma rede com um ponto de distribuição regional maior, apropriando-se e usando o 

território. Assim sendo, ainda de acordo com Corrêa (1992), na fase atual do capitalismo as 

corporações multifacetadas e com múltiplas localizações desempenham o mais importante 

papel na organização do espaço, atuando em amplos e diferenciados territórios por elas 

controlados, deste modo garantindo eficientemente a acumulação capitalista e a reprodução de 

suas condições de produção. 

 

4.3.4 A circulação de bens de capitais, bens intermediários e de consumo nos circuitos 

espaciais de produção sucroalcooleira em Alagoas. 

 

A configuração do circuito espacial de produção sucroalcooleira em Alagoas articula-

se, como já observado nos itens anteriores, com outros setores da economia, adquirindo 

diferentes fontes de materiais e objetos que garantirão a produção final sucroalcooleira. São 

empresas e/ou indústrias que se constituem em importantes agentes na consolidação de vários 

projetos hegemônicos. Estas dividem-se em grupos a partir de seus segmentos, formando uma 

circulação que inclui bens de capitais, que são aqueles utilizados na fabricação de outros bens, 

mas que não se desgastam totalmente no processo produtivo. É o caso, por exemplo, de 

máquinas, equipamentos e instalações, isto é, equipamentos e máquinas agrícolas, 

equipamentos de transporte e equipamentos para a unidade produtora (caldeiras, instalações, 

esteiras, entre outras). São usualmente classificados no ativo fixo das empresas, e uma de suas 

características é contribuir para a melhoria da produtividade e da mão de obra.   

Já os bens intermediários, são aqueles que são transformados ou agregados na 

produção de outros bens e que são consumidos totalmente no processo produtivo (insumos, 

matérias-primas e componentes).  

Por sua vez, os bens de consumo destinam-se diretamente ao atendimento das 

necessidades humanas. Em decorrência da durabilidade de seus produtos (açúcar e álcool) o 

setor sucroalcooleiro se enquadra na faixa de produção constituinte de bens não duráveis. 

Dessa forma, entende-se que dificilmente será possível compreender a estrutura do 

circuito espacial de produção sucroalcooleira sem levar em conta a configuração dos setores 
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industriais inter-relacionados e as formas e características das ligações que se estabelecem 

entre eles. Este conjunto de elementos, de fato, possibilita uma apreensão estrutural e 

organizacional das atividades agrícolas e industriais da cana-de-açúcar, uma visão para além 

dessas instâncias, o que torna a totalidade uma característica importante e fundamental na 

referida análise. 

 

4.4 Os círculos de cooperação formados pelos principais órgãos nacionais que viabilizam 

o fortalecimento do setor sucroalcooleiro: o papel da EMBRAPA, STAB, UDOP e 

FINEP. 

 

A intermediação das relações estabelecidas entre subespaços dispersos constitui-se 

passo fundamental para a concretização de práticas hegemônicas. Os círculos de cooperação 

se estabelecem a partir da configuração dos circuitos espaciais de produção, concebendo 

relações de base para a empresa, uma vez que o planejamento, a articulação e a execução dos 

projetos hegemônicos se estabelecem em detrimento dessa cooperação que posteriormente vai 

garantir a interlocução entre os agentes e os lugares. Logo, 

 
[...] os círculos de cooperação constituem a orientação técnica que vem pelas 

empresas e instituições, as informações e ordens repassadas, sobretudo, pelas 

grandes multinacionais, o financiamento emitido pelos grandes agentes financeiros e 

a orientação macroeconômica das políticas governamentais (BOTELHO, 2010, p. 

51). 

 

No caso da cana-de-açúcar, os círculos de cooperação perfazem todas as teias de 

relações, subsidiando e estabelecendo integrações que visam o fortalecimento e abrangência 

do setor no que se refere a inovações técnicas, científicas ou até mesmo informacionais. 

Caracterizam-se pela solidariedade ao circuito espacial. Para haver a produção da cana-de-

açúcar, há a necessidade do financiamento, das políticas, das informações, do conhecimento, 

das ordens e das demandas internas e externas dos produtos. Assim, “os círculos de 

cooperação são mecanismos que influenciam diretamente a configuração do circuito espacial 

de produção e, consequentemente, a configuração territorial” (BOTELHO, 2010, p.53). Com 

isso, a articulação entre produção local e consumo mundial, no caso do açúcar alagoano, 

viabiliza como pano de fundo essas relações que contribuem para o processo de circularidade 

que é observado através da produção, circulação e consumo de tais produtos. Dessa forma,  

 
Os círculos de cooperação são essenciais por permitirem colocar em conexão as 

diversas etapas, espacialmente separadas, da produção, articulando os diversos 

agentes e lugares que compõem o circuito espacial de produção (CASTILLO; 

FREDERICO, 2010, p. 464).  
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Do mesmo modo, garantem ainda a participação da política e do poder público, com a 

inserção do Estado, que age em consonância com todo esse processo, uma vez que as várias 

instituições e órgãos criados por ele vão introduzir uma dinâmica articulada de processos. Ou 

como afirmam Castillo e Frederico (2010, p. 465), dentro dos circuitos espaciais produtivos, 

“são estabelecidos diversos círculos de cooperação: entre as empresas; entre empresas e 

poderes públicos locais, regionais e nacionais; entre empresas, associações e instituições etc.”. 

Nesse sentido, convém observar que os círculos de cooperação também são representados 

por meio do papel das relações intersetoriais do circuito espacial produtivo (setor financeiro, 

insumos, equipamentos) já vislumbrados.  Tão logo, por agirem diretamente na estruturação 

técnica do setor sucroalcooleiro merecem ser destacadas as associações e órgãos oficiais que 

atuam no âmbito nacional. Estas funcionam como estruturas que divulgam as ações e dão 

representatividade ao setor. Elencou-se, para tanto, a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – EMBRAPA –, a Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil – 

STAB –, União dos Produtores de Bioenergia – UDOP – e Financiadora de Estudos e Projetos – 

FINEP –, todas abordadas separadamente a seguir. 

 

I - A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

 

A Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento atua 

por intermédio de Unidades de Pesquisa e de Serviços e de Unidades Administrativas, estando 

presente em quase todo o território nacional. Para construir a liderança do Brasil em 

agricultura tropical, a Empresa investiu, sobretudo no treinamento de recursos humanos; 

possui 9.795 empregados, dos quais 2.427 são pesquisadores (18% com mestrado, 74% com 

doutorado e 7% com pós-doutorado). O orçamento da Empresa para 2013 foi de R$ 2,3 

bilhões. 

Está sob a sua coordenação o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), 

constituído por instituições públicas federais, estaduais, universidades, empresas privadas e 

fundações, que, de forma cooperada, executam pesquisas nas diferentes regiões e campos do 

conhecimento científico. Tecnologias geradas pelo SNPA mudaram a agricultura brasileira. 

Na área da cana-de-açúcar, é desenvolvido em parceria com a Rede Interuniversitária para o 

Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (RIDESA) o programa de melhoramento genético 

da cana-de-açúcar, que atua na constituição de novas variedades. 

Em 2006 foi inaugurada a sede da EMBRAPA em Alagoas, denominada de Unidade 

de Extensão de Pesquisa (UEP), localizada no Centro de Ciências Agrárias da Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL), Seu propósito maior é incrementar os trabalhos na área de 

http://www.embrapa.br/a_embrapa/unidades-de-pesquisa-e-de-servicos/unidades-de-pesquisa
http://www.embrapa.br/a_embrapa/unidades_centrais
http://www.embrapa.br/a_embrapa/snpa/
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bioenergia, com ênfase para a produção de álcool. Nesse sentido, a esta unidade coube à 

coordenação do projeto “Produção sustentável da Cultura da Cana-de-açúcar para Bioenergia 

em Regiões Tradicionais e de Expansão no Norte e Nordeste do Brasil”. Esta unidade de 

pesquisa conta com 17 empregados, sendo sete pesquisadores e dez auxiliares e técnicos. 

Construída com recursos do tesouro nacional, possui 520 m
2 

e o custo foi de 

aproximadamente R$ 250 mil. 

 

II - A Sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil (STAB) 

A STAB é uma pessoa jurídica de direito privado, com natureza e fins civis de intuito não 

lucrativo, tendo como objetivo principal o intercâmbio científico, técnico e cultural entre as 

diversas regiões produtoras de cana-de-açúcar do Brasil e do exterior. Oitenta e dois técnicos 

iniciaram seu movimento de fundação em 18 de julho de 1963. Hoje a STAB é sem dúvida o 

sustentáculo dos técnicos brasileiros que atuam no setor sucroalcooleiro. Em sua dinâmica de 

trabalho, a STAB promove encontros entre os técnicos, através de cursos, seminários, 

simpósios, workshops e congressos. Esses eventos permitem uma ampla e profunda discussão 

sobre os problemas e soluções inerentes à participação da agroindústria da cana-de-açúcar no 

contexto técnico, econômico e social do país. A referida entidade conta com uma estrutura 

funcional que alcança todo o território nacional, com destaque para sua sede na cidade de 

Maceió-AL, a STAB-LESTE (Figura 38), responsável pela atuação de vários projetos 

desenvolvidos nos estado de Alagoas, Sergipe, Bahia e Tocantins.  

                     Figura 38: STAB-LEST (Maceió - AL). 

 

                     Fonte: STAB-LEST, 2014 (http://www.stableste.org.br). 



161 

  

Um dos projetos empreendidos pela STAB-LEST que merece destaque é o Simpósio 

da Agroindústria da Cana-de-Açúcar de Alagoas, realizado todos os anos em Maceió, 

tornando-se sucesso de público. Este evento faz parte do calendário nacional do setor 

sucroenergético e converge o que há de mais importante nos segmentos que compõem os 

circuitos espaciais de produção sucroalcooleira, tais como: as áreas agrícola, industrial e 

administrativa. Conta ainda com palestras, mesas redondas e mini-cursos, todos ministrados 

por profissionais das mais diversas áreas. Estes trazem informações sobre inovações 

tecnológicas e explicações sobre as novidades do mercado. Além disso, no evento varias 

empresas expõem seus produtos, em estandes, diretamente para os produtores, realizando 

demonstrações, o que contribui para que o mercado de máquinas e implementos permaneça 

aquecido. Seus principais objetivos desta entidade são:  

 Auxiliar o progresso da ciência.  

 Organizar convenções, seminários, simpósios, workshops e congressos nacionais e 

internacionais; 

 Promover a melhoria e a permuta de conhecimentos entre seus associados; 

 Divulgar, reunir e dar representatividade aos técnicos que atuam em todas as áreas de 

atividades do setor, através de publicações técnicas e científicas.  

 Promover, encorajar e facilitar pesquisas no setor.  

 

 

III - A União dos Produtores de Bioenergia (UDOP) 

 

Fundada em 28 de novembro de 1985, a UDOP é uma entidade com representação em 

seis estados da federação, representando produtores de etanol, açúcar, bioeletricidade, 

biodiesel, similares e conexos. A entidade nasceu da necessidade das destilarias autônomas de 

etanol, criadas no início do Proálcool, de trocarem informações sobre o setor na região Oeste 

Paulista. Hoje, a UDOP representa não apenas unidades instaladas em São Paulo, como 

também nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Amazonas. 

A atuação da UDOP é alicerçada no tripé: representatividade, treinamento e 

comunicação, que faz com que a entidade passe a ser referência em todo o setor, participando 

ativamente da tomada de decisões sobre o futuro da bioenergia no Brasil e no mundo. 

No quesito representatividade, a UDOP trabalha forte na representação de suas associadas 

junto a órgãos públicos de todas as esferas (municipal estadual e federal). 

No que se refere ao treinamento, a UniUDOP (Universidade Corporativa UDOP), se orgulha 

de ter qualificado e capacitado desde sua fundação mais de 70 mil profissionais para este 
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segmento, possuindo ainda a missão de qualificar pelo menos mais 30 mil profissionais nos 

próximos anos, através de seus cursos presenciais realizados nos estados de São Paulo, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Paraná, com o apoio dos sindicatos das indústrias de 

açúcar e etanol destes estados, bem como os cursos à distância, realizados através do site da 

associação.  

Já na área da comunicação, outro ponto forte da UDOP, a entidade promove 

importante contribuição voltado ao trabalho institucional do setor da bioenergia, através de 

seus dois principais canais: o site www.udop.com.br, com recorde de acessos diários de 

internautas de mais de 100 países; e a TV UDOP, emissora de TV via web, exibido através do 

portal da entidade, e que igualmente tem obtido índices recordes de audiência. 

Desde agosto de 2010, a entidade é presidida pelo empresário Celso Junqueira 

Franco
35

, tendo como ex-presidentes: José Carlos Toledo, de 2006 a 2010; Luiz Guilherme 

Zancaner, de 1997 até 2006; Marcos Martins Villela, de 1989 a 1997; e Adhemar Gottardi, de 

1985 a 1989. 

Possui como cooperação principal, representar política e administrativamente suas 

associadas, defendendo os interesses do setor produtivo da bioenergia, promover a 

capacitação dos profissionais em busca do aperfeiçoamento tecnológico em todas as áreas 

envolvidas e, sobretudo, trabalhar institucionalmente a imagem do setor. Suas metas são:  

 Representar os interesses de suas associadas perante as autoridades públicas, 

administrativas e judiciais; 

 Colaborar com o Estado, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução dos 

problemas que se relacionem com sua categoria profissional; 

 Atender as associadas em seus interesses técnico-administrativos, bem como, todos os 

demais ligados às atividades do setor de bioenergia; 

 Propiciar o aperfeiçoamento técnico profissional para os principais agentes do setor de 

bioenergia; 

 Colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento econômico-social. 

 

IV - Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 

 

A FINEP é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Informação (MCTI). Foi criada em 24 de julho de 1967, para institucionalizar o Fundo de 

                                                        
35 Engenheiro civil, formado pela Universidade Makenzie, em São Paulo, é também empresário do setor de 

açúcar e álcool.  
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Financiamento de Estudos de Projetos e Programas, criado em 1965. Posteriormente, a FINEP 

substituiu e ampliou o papel até então exercido pelo BNDES e seu Fundo de 

Desenvolvimento Técnico-Científico (FUNTEC), constituído em 1964 com a finalidade de 

financiar a implantação de programas de pós-graduação nas universidades brasileiras. Em 31 

de julho de 1969, o Governo instituiu o FNDCT - Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, destinado a financiar a expansão do sistema de C&T, tendo a 

FINEP como sua Secretaria Executiva a partir de 1971. Na década de 1970 a FINEP 

promoveu intensa mobilização na comunidade científica, ao financiar a implantação de novos 

grupos de pesquisa, a criação de programas temáticos, a expansão da infraestrutura de C&T e 

a consolidação institucional da pesquisa e da pós-graduação no País. Estimulou também a 

articulação entre universidades, centros de pesquisa, empresas de consultoria e contratantes de 

serviços, produtos e processos.  

Iniciativas de C, T&I de empresas em parceria com Instituições Científicas e 

Tecnológicas (ICTs), que tiveram grande sucesso econômico, também estão associadas a 

financiamentos da FINEP, como, por exemplo, os inúmeros projetos da EMBRAPA em 

parceria com universidades, que foram essenciais para o desenvolvimento tecnológico do 

sistema agropecuário brasileiro, tornando-o um dos mais competitivos do mundo. Nesse 

sentido, vale destacar a contribuição da FINEP, por meio de financiamento, para a execução 

do Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-açúcar (PMGCA), conduzido em 

Alagoas pelo Centro de Ciências Agrárias da UFAL (Figura 39). 
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Figura 39: Identificação do Laboratório do PMGCA concedido pela FINEP 

 

             Foto: SILVA, D. C., 2013. 

 

A referida agência conta com linhas específicas de financiamentos em diferentes 

modalidades e disponibiliza a liberação de editais constantemente. Desse modo, afirma-se que 

o principal objetivo da FINEP é promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil, 

por meio do fomento público à Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, universidades, 

institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas.  

 

4.4.1 A Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e a cooperação técnico-científica 

estabelecida com o segmento empresarial sucroalcooleiro 

 

 

Conforme apresenta o Boletim Técnico do PMGCA (2003), no sistema produtivo da 

cana-de-açúcar, o cultivo de variedades com boas características agroindustriais é a forma 

mais consistente de se obter melhorias da produtividade e qualidade, com baixo custo. No 

passado, a introdução de variedades na lavoura canavieira do Brasil era feita exclusivamente 

através da importação, até surgirem, mais recentemente, programas autóctones de 

melhoramento genético, que é o método mais eficiente, pois são obtidos cultivares 



165 

  

apropriados para os ambientes de cultivo da região, através de cruzamentos genéticos, e anos 

de pesquisa com seleção, experimentação e testes apropriados.  

Os motivos que ocasionam a substituição de variedades pelo produtor são os mais 

variados, destacando-se o aparecimento de doenças, não tolerância ao déficit hídrico, alto 

índice de florescimento, provocando a redução da produtividade agroindustrial ao longo dos 

sucessivos ciclos. 

Nas últimas décadas houve significativo aumento do número de variedades cultivadas 

pelas empresas do segmento empresarial sucroalcooleiro, com elevada diversidade genética, 

exigindo maior cuidado técnico nos seus manejos, de acordo com os fatores ambientais (solo, 

clima, época de plantio, época de colheita, etc.), e das especificidades de cada cultivar 

(arquitetura foliar mais eficaz na captação da energia solar, profundidade e distribuição do 

sistema radicular, riqueza em açúcares totais recuperáveis, precocidade, período útil de 

industrialização, resistência às pragas, às doenças e ao florescimento, etc.). 

Assim, a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), através do Programa de 

Melhoramento Genético da Cana-de-açúcar (PMGCA), organizado pelo Centro de Ciências 

Agrárias – CECA (Figura 40) mantém uma estrutura totalmente atualizada para a obtenção de 

novas variedades de cana-de-açúcar. Em outras palavras, o programa visa desenvolver 

variedades mais produtivas e com maior tolerância ao estresse hídrico, maior resistência às 

pragas e doenças e melhor adaptação à colheita mecanizada.  

 

           Figura 40: Sede do PMGCA (CECA – UFAL)  

 

           Foto: SILVA, D. C., 2013. 
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De acordo com relatos, colhidos durante pesquisa de campo, foi verificado que o 

PMGCA representa o maior projeto voltado para pesquisas na área da cana-de-açúcar no 

Brasil. Sua sede conta com laboratórios com tecnologia de ponta para pesquisas e 

beneficiamento de sementes, uma estufa com capacidade para 180 mil plantas e uma câmara 

escura para florescimento de cana-de-açúcar. A unidade, considerada referência neste 

segmento, foi responsável pela produção de 13 novas variedades e já testaram mais de 500 

mil nos últimos 20 anos. Toda essa estrutura é coordenada pelo Professor Geraldo Veríssimo 

de Souza Barbosa
36

 e conta com uma equipe de cerca de setenta pessoas, entre professores, 

pesquisadores e estudantes.  

Importante se faz salientar, a relação do PMGCA com o segmento produtivo 

sucroalcooleiro. A parceria público-privada viabiliza recursos para a compra de 

equipamentos, manutenção de laboratórios de pesquisas e bolsas para os alunos. Além disso, 

as usinas também cedem as áreas de experimento com a cana, fornecem herbicidas, mão de 

obra e veículos para serem utilizados nas pesquisas. 

 Do mesmo modo, também é formada uma cooperação entre a UFAL e outras 

universidades. A chamada Rede Interuniversitária Para o Desenvolvimento do Setor 

Sucroenergético – RIDESA. Inicialmente instituída por meio de convênio firmado entre sete 

Universidades Federais (Universidade Federal do Paraná - UFPR, Universidade Federal de 

São Carlos - UFSCar, Universidade Federal de Viçosa - UFV, Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro - UFRRJ, Universidade Federal de Sergipe - UFS, Universidade Federal de 

Alagoas - UFAL e Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE), localizadas nas 

áreas de atuação das Coordenadorias do ex-PLANALSUCAR, do qual foi absorvido o corpo 

técnico e a infraestrutura das sedes das coordenadorias e estações experimentais. Com o apoio 

de parte significativa do segmento empresarial sucroalcooleiro, por meio de convênio, a 

REDE começou a desempenhar suas funções em 1991, aproveitando a capacitação dos 

pesquisadores e as bases regionais do ex-PLANALSUCAR, aos quais se juntaram professores 

das universidades. 

Em 2013, RIDESA completou 22 anos e está consolidada nas universidades. Tem 

como base para o desenvolvimento da pesquisa 31 estações experimentais, localizadas nos 

estados onde a cultura da cana-de-açúcar apresenta maior expressão. A REDE também 

desenvolve pesquisa nos campus das sete universidades federais, principalmente nos cursos 

de pós-graduação. Nestes 20 anos de atuação, as universidades federais deram maior ênfase à 

                                                        
36

 Professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas, na Unidade Acadêmica Centro de Ciências Agrárias 

(CECA). 
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manutenção e continuidade da pesquisa relacionada ao Programa de Melhoramento Genético 

da Cana-de-açúcar (PMGCA), que continuou a utilizar a sigla RB para identificar seus 

cultivares, tendo liberado 65 cultivares. 

Mais importante que o número de cultivares liberados é o nível de adoção dos mesmos 

pela instância produtiva. Atualmente, os cultivares de sigla RB, anteriormente desenvolvidos 

pelo PLANALSUCAR, e atualmente pela RIDESA, estão sendo cultivados em mais de 50% 

da área cultivada com cana-de-açúcar no país, chegando em algumas regiões a representar até 

70%. Isto significa que a RIDESA apresentou grande eficiência nestes últimos dez anos, 

dando incalculável retorno aos investimentos aplicados em pesquisa. 

Com os objetivos da RIDESA alcançados propõe-se a agregação da Universidade 

Federal de Goiás-UFG e da Universidade Federal de Mato Grosso (MAPA 08). Desta forma 

surgem três novas estações experimentais para o Cerrado, uma localizada em Goiânia-GO, da 

UFG e outra em Cuiabá-MT da UFMT e uma terceira em Capinópolis-MG da UFV, sendo 

que nesta última os trabalhos se iniciaram em 2003. Interessante se faz levantar a informação 

de que o referido programa é de longa duração, normalmente o lançamento de novos 

cultivares tem ocorrido após aproximadamente treze anos de inúmeras avaliações e 

experimentos, observando a reação dos clones a doenças e pragas, dentre outras questões.
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         MAPA 08: Universidades que compõem a RIDESA. 
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Atualmente a RIDESA conta com 246 profissionais de uma equipe multidisciplinar, 

89 professores e pesquisadores, 62 técnicos agrícolas, 75 técnicos operacionais e 20 

administrativos.  

 

4.4.2 O papel das instituições locais no fortalecimento do circuito espacial de produção 

sucroalcooleira em Alagoas: O SINDAÇÚCAR-AL, CRPAAA e ASPLANA. 

 

 As usinas sozinhas, assim como os produtores de cana-de-açúcar, teriam dificuldades 

em alcançar seus objetos. Prosperar nos negócios e realizar empreendimentos tornam-se mais 

fácies quando se tem organização. Assim se estabeleceram diversos círculos de cooperação 

representados por diferentes órgãos locais. Estes representam com muito dinamismo o setor 

sucroalcooleiro em Alagoas, elaborando projetos, prestando assistência, influenciando a 

formulação de políticas públicas para o circuito produtivo etc.  

Nesse sentido, destaca-se o papel representado pelas três principais instituições 

representativas do circuito espacial sucroalcooleira no estado, o Sindicato da Indústria do 

Açúcar e do Álcool do Estado de Alagoas – SINDAÇÚCAR-AL, a Cooperativa dos 

Produtores Regionais de Açúcar e Álcool de Alagoas – CRPAAA e a Associação dos 

Plantadores de Cana do Estado de Alagoas – ASPLANA. 

 

I - O Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool do Estado de Alagoas - SINDAÇÚCAR-

AL 

 

Como já observado, a história econômica de Alagoas tem sua origem atrelada à 

atividade canavieira. Surgem os engenhos, com a tradição de produzir açúcar e 

posteriormente as usinas, com um processo produtivo mais rápido e eficiente, adequando a 

produção de álcool. Aos poucos a produção sucroalcooleira se transformou na atividade mais 

importante da economia do estado, sendo principal fonte de empregos. Devido a tamanha 

grandeza, senhores de engenho, coronéis, usineiros e empresários uniram-se, ocasionando, em 

1944, a fundação do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Alagoas 

(Sindaçúcar-AL), entidade de defesa e representação dos produtores da cana, açúcar, álcool e 

energia. Atualmente o sindicato tem uma atuação mais ampla. O Sindaçúcar-AL busca criar 

uma diversidade no agronegócio da cana-de-açúcar, organizando estudos, prestando 

assistência jurídica, elaborando convenções coletivas de trabalho, incentivando o 

melhoramento tecnológico, construindo e desenvolvendo propostas de ações sociais e 

participando da condução da política social. Além disso, libera semanalmente e 
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quinzenalmente boletins informativos a respeito das safras, com informações referentes a cada 

produto e a cada usina. Todas as usinas alagoanas e mais duas usinas do estado de Sergipe 

participam da entidade e usufruem de seus benefícios. 

É importante destacar que o referido sindicato constitui-se no mais importante órgão 

representativo dos agentes hegemônicos ligados a cana-de-açúcar no estado de Alagoas, 

possui um peso organizativo muito forte, principalmente no tocante a decisões políticas que 

interfiram na instância produtiva. Sua sede encontra-se em Maceió-AL, no Bairro do Jaraguá, 

próximo ao Porto e possui uma infraestrutura adequada para atender as demandas dos 

associados, com salas de reuniões e auditórios (Figuras 41 e 42). A diretoria é composta por 

um presidente, Pedro Robério de Melo Nogueira, um procurador, Milton Pedrosa Nolasco e 

um conselho deliberativo, constituído por representantes das usinas filiadas. Recentemente o 

presidente do Sindaçúcar-AL, foi designado pelo Ministério da Integração Nacional para 

integrar o Comitê Temático Interinstitucional para Recuperação do Setor Sucroenergético da 

Região Nordeste, dada a força da representatividade que este órgão possui no âmbito 

nacional. 

 

      Figura 41: Sede do Sindiaçúcar – AL  

 

      Foto: SILVA, D. C., 2013.                              
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     Figura 42: Sala de reuniões do Sindaçúcar-AL 

 

      Foto: SILVA, D. C., 2013. 

 

O Sindicato ainda organiza diversas oficinas em municípios canavieiros de Alagoas, 

abordando aspectos culturais, ambientais, econômicos e sociais da cultura canavieira, por 

meio do programa “Estudo Municípios Canavieiros” em parceria com a editora Horizonte, 

contribuindo para a formação de professores nesses municípios. 

 

II - A Cooperativa dos Produtores Regionais de Açúcar e Álcool de Alagoas - CRPAAA 

A Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas (CRPAAA), 

mais conhecida como Cooperativa dos Usineiros, é uma Sociedade Cooperativa, encontra-se 

localizada no bairro do Jaraguá em Maceió-AL. A CRPAAA foi fundada em 28 de fevereiro 

de 1944 por um grupo de usineiros que decidiram unir-se para ganhar competitividade no 

mercado. Dessa forma, a cooperativa foi criada com o intuito de maximizar produção e 

vendas. A Cooperativa ainda conta com uma coligada a Copertrading – Comércio, Exportação 

e Importação S/A, empresa criada para facilitar o processo de exportação dos produtos, 

fundada em 1981. Além de comercializar os produtos de suas associadas, esta ainda atua na 
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área de modernização tecnológica através do Núcleo de Absorção e Transferência de 

Tecnologia (N.A.T.T.), setor criado em 1983, e incentiva projetos nas áreas ambientais, mas, 

dar ênfase ao desenvolvimento tecnológico e operacional no avanço da qualidade genética da 

cana de açúcar. Seu patrimônio físico é composto da sua sede situada próximo ao Porto de 

Maceió, diversos armazéns de açúcar nos bairros de Jaraguá (Figura 43) e Tabuleiro dos 

Martins, do terminal de mel (parque de tancagem com capacidade para 50 mil m³, onde é 

estocado o melaço e os méis derivados da cana.), do centro de empacotamento de açúcar para 

o mercado interno e do Terminal Açucareiro de Marechal Deodoro (Figura 44), com 

capacidade para 100 mil toneladas de açúcar VHP.  

  

     Figura 43: Armazém da CRPAAA em Maceió       

 

     Foto: SILVA, D. C., 2013. 
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       Figura 44: Armazém em Marechal Deodoro 

 

        Fonte: Sindaçúcar – AL, 2013. (www.sindacucar-al.com.br) 

 

Atualmente a cooperativa conta com um quadro de 10 usinas associadas, que são 

responsáveis por 40% da produção do Estado de Alagoas.  Sua principal meta consiste em 

comercializar o açúcar e álcool das usinas cooperadas nos mercados interno e externo.  

 

III - A Associação dos Plantadores de Cana do Estado de Alagoas - ASPLANA 

 

Criada em 11 de setembro de 1942, a Associação dos Plantadores de Cana do Estado 

de Alagoas (ASPLANA), ao longo dos seus quase 72 anos têm na sua trajetória muitas 

histórias de conquistas e realizações. A entidade se destaca por diversas ações desenvolvidas 

em prol da edificação e defesa do progresso da agroindústria canavieira em Alagoas. 

A fundação da Asplana foi concretizada na sede da Cooperativa dos Banguezeiros e 

Fornecedores de Cana de Alagoas, através de um grupo de canavieiros, os quais eram 

liderados por Rui Soares Palmeira, transformando-se em anos posteriores, num dos grandes 

ícones do Senado da República. Foi também o principal mentor intelectual na estruturação e 

fundação da Associação e o responsável pela redação do primeiro Estatuto da entidade, 
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participando da indicação da primeira diretoria, que foi eleita por meio de aclamação. A sede 

da ASPLANA localiza-se no Bairro do Jaraguá em Maceió-AL (Figura 45) e possui um corpo 

diretivo liderado pelo presidente, Dr. Lourenço Lins Ferreira Lopes e pelo vice-presidente, 

Edgar Leahy Antunes.  

 

    Figura 45: Instalações da ASPLANA em Maceió-AL 

 

     Fonte: SILVA, D. C., 2013. 

 

 

A ASPLANA representa uma instituição de renome estadual e conhecida por sua 

credibilidade e apoio aos seus mais de 7.400 fornecedores de cana, prestando-lhes serviços em 

âmbito social, jurídico e técnico, que contribuiu para inúmeros avanços, aprimorando cada 

vez mais todos os serviços executados quando se refere a cana-de-açúcar no estado de 

Alagoas. 

A partir desse quadro, pode-se afirmar que os círculos de cooperação vinculados ao 

circuito espacial de produção sucroalcooleira em Alagoas são marcados principalmente pela 

presença de pesquisa, formação profissional, assistência e representação setorial. De modo 

similar, considera-se também a presença dos fluxos de comunicação, capitais, ordens e 

informação, garantindo a articulação dos lugares e agentes dispersos geograficamente.  
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A importância da produção de cana-de-açúcar na formação territorial do estado de 

Alagoas é indiscutível. Inicialmente com as atividades produtivas mais rudimentares ligadas a 

implantação dos engenhos bangüês e, posteriormente, com os avanços técnicos ligados as 

unidades de produção (usinas). Essa trajetória, fez com que se expandissem os mercados 

consumidores, transformando e aperfeiçoando as instâncias produtivas, tornando mais 

complexas as relações internas e externas ao território, configurando os circuitos espaciais de 

produção. 

A utilização do conceito território usado e a categoria de análise uso do território, 

desenvolvidos por Milton Santos, possibilitou o entendimento que comunga diretamente com 

a referência conceitual de circuitos espaciais de produção, já que essa proposição caracteriza 

os diversos agentes envolvidos nesse processo, assim como conduz a uma análise detalhada 

dos diferentes momentos da produção até seu consumo final. Em outros termos, verificou-se 

que o território usado constitui-se como um todo complexo onde se tece uma trama de 

relações complementares e conflitantes. Daí o vigor do conceito, convidando a pensar 

processualmente as relações estabelecidas no território, onde se destacam as ações dos agentes 

hegemônicos. Estes usam o território corporativamente com o auxílio do Estado, impondo 

regras, construindo objetivamente estruturas e com isso, extraem o máximo de recursos 

possíveis para si. Nesse contexto, a produção, a circulação e o consumo de alguma maneira, 

são garantidos pelos modos como se operacionalizam tais usos e como se confirmam as 

intencionalidades no território. 

Assim, o uso do território pelas atividades sucroalcooleiras no estado de Alagoas torna 

possível a operacionalidade dos circuitos espaciais produtivos.  Uma vez que as várias ações 

desempenhadas pelos agentes desse processo resultam em relações complexas existentes em 

escala local e global, que consequentemente contribuem para a inserção do estado na divisão 

internacional do trabalho, o transformando em um subespaço, que reflete desse modo, as 

exigências e ditames do mundo globalizado.    

Esta análise também revelou que dialogar com o conceito de território usado implica 

em aprofundar a compreensão sobre outros conceitos secundários, tais como, redes, normas, 

meio técnico-científico-informacional, globalização, técnica, fluidez, e tantos outros 

difundidos e largamente utilizados na obra do geógrafo Milton Santos. Ao longo da 

dissertação foi verificada a presença destes e de outros conceitos secundários que ajudaram a 

explicar a realidade atual da geografia da cana-de-açúcar no estado de Alagoas.  
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A pesquisa evidenciou que a participação do Estado, a partir da sua importância frente 

à concretude das práticas hegemônicas sucroalcooleiras, dando ênfase à fundamentação das 

ações e normas empreendidas em total apoio aos grupos hegemônicos. Assim, depreendeu-se 

que este ente é considerado o principal incentivador e normatizador dos circuitos espaciais de 

produção sucroalcooleira, pois desde a implementação do IAA, em 1933, e do Proálcool na 

década de 1970, que inúmeros repasses financeiros, leis de investimentos fiscais, criação de 

infraestruturas são viabilizados e carreados para fortalecê-lo. Em outras palavras, estes 

investimentos fizeram com que a cana-de-açúcar se tornasse uma commodity destacada e em 

expansão no Brasil e em Alagoas, e logo abrigasse em seu arcabouço uma dinâmica de 

produção totalmente subserviente ao mercado externo, onde encontraria retorno financeiro 

rentável e grandes demandas para consumo de seus produtos.  

Com a desregulamentação empreendida pelo Estado, nos anos de 1990, a dinâmica 

sucroalcooleira em Alagoas mostrou uma nova organização por parte dos agentes que 

compõem este circuito produtivo, já que sem os repasses e investimentos por parte do Estado 

as usinas precisaram se organizar e montar estratégias empresariais condizentes as novas 

demandas do mercado. Nesse sentido, verificou-se o fechamento de algumas unidades e a 

fusão de outras, assim como, a formação de blocos de usinas e de holdings, somados a novas 

plantas empresariais e equipamentos técnicos modernos que recompuseram a infraestrutura 

básica de produção. Estas foram algumas medidas utilizadas para que as mesmas subsistissem 

diante da competitividade exacerbada gerada pela globalização.  

Em contrapartida, o processo de reestruturação dos circuitos espaciais de produção 

sucroalcooleira em Alagoas não atingiu o Sertão, também marcado historicamente pela 

presença da cana-de-açúcar.  Como foi visto, a produção de cana nesta região atende 

exclusivamente a produção de forragem animal, em épocas de seca (atividade agropecuarista) 

e, em outros momentos, a fabricação de produtos artesanais como rapadura, alfenim, batida e 

outros, que não pertencem a processos produtivos modernos, sendo os mesmos advindos de 

engenhos, destinados posteriormente aos mercados local e regional, representando o aqui 

denominado circuito artesanal da cana-de-açúcar. Justamente por não atender as demandas 

hegemônicas do mercado mundial, é que esse segmento produtivo não é favorecido com 

instrumentos técnicos e científicos, o que o faz subsistir com pequena inversão de capital, 

proveniente da produção simples de mercadoria, única fonte de liquidez para investimentos. 

Desse modo, verificaram-se sucessões e coexistências na produção de cana-de-açúcar em 

Alagoas.  
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A presença das técnicas, das redes e da fluidez no território alagoano expressa no 

terceiro capítulo, ocasionou uma maior segmentação nos circuitos espaciais de produção 

sucroalcooleira em Alagoas. Começando pela fase de modificação genética da cana-de-açúcar 

com a RIDESA e PMGCA-UFAL, onde verificou-se que o Estado brasileiro se coloca mais 

uma vez indistintamente favorável aos avanços técnicos-científicos para a produção 

canavieira. Logo, percebeu-se que os investimentos em ciência e tecnologia nesta fase 

agregaram grandes projetos de infraestrutura encaminhando para as Universidades que 

compõem a RIDESA equipamentos e total suporte técnico para o desenvolvimento de novas 

variedades de cana. Desse modo, o produtor pode, em meio a um leque de possibilidades, 

escolher aquela que lhe é potencialmente útil em características como quantidade de ATR 

(Açúcares Totais Recuperáveis), adequação a determinados tipos de solo e clima e maior 

resistência a pragas e outras anomalias. Constituindo-se nos principais beneficiários destas 

descobertas científicas os grandes produtores e usineiros.  

Em seguida, as particularidades do processo agrícola da cana-de-açúcar em Alagoas, 

mostraram que a forte presença das técnicas trouxeram uma nova dinâmica para essa instância 

produtiva. São equipamentos modernos utilizados para aperfeiçoar o processo de aragem do 

solo e plantio da cana, o que representa posteriormente uma robustez nos canaviais, gerando 

com isso, safras cada vez mais produtivas. Também cabe salientar que, em função da acepção 

de instrumentos tecnológicos adquiridos, a materialidade técnica nos processos 

agroindustriais apresentou que, aumentou-se o nível de eficiência na fabricação dos produtos, 

as demandas nos mercados se elevaram e a capacidade de inter-relações tornou-se uma 

constante, o que torna desse modo, a fluidez uma característica determinante nesta etapa 

produtiva. Dessa maneira, constatou-se que para dar conta do escoamento dos produtos 

tornou-se necessário a formação de uma rede de transporte e logística, além da implantação de 

equipamentos que facilitassem e garantissem prontamente sua distribuição. Nesse sentido, 

através do Estado foi disponibilizado no território alagoano o porto, importante fixo 

geográfico de grande potencial de estocagem e escoamento, principalmente no que diz 

respeito a açúcar e álcool, além da implantação de uma malha viária, com rodovias estaduais e 

federais disponibilizadas quase que exclusivamente para garantir a movimentação dos fluxos 

de mercadorias das unidades de produção ao porto, garantindo assim a exportação e o 

consumo de tais produtos. 

No que diz respeito à mão de obra utilizada nestas etapas produtivas, detectou-se que 

grande parte é empregada na agricultura, no manejo da cana-de-açúcar, principalmente com o 
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plantio e colheita. As usinas seguem as determinações normativas das leis trabalhistas, 

fornecendo os equipamentos de proteção individual (EPI) aos trabalhadores, horas de 

descanso e alimentação, mas a problemática atinge um outro nível, a questão salarial, pois os 

mesmos ainda não dispõem de um piso, sendo pagos por sua produção, o que leva esses 

trabalhadores a passarem muitas horas de trabalho no campo, chegando à exaustão.  

Já na agroindústria, os trabalhadores possuem um nível de escolaridade maior, no 

mínimo ensino médio, e em alguns poucos casos ensino fundamental. Executam funções de 

operadores e técnicos em manutenção de equipamentos e geralmente são contratos fixos, 

independentemente do período de safra. Em menor número, ainda é possível encontrar 

também nesse universo, os trabalhadores da área administrativa e os que possuem nível 

superior; geralmente técnicos e responsáveis por setores específicos dentro das usinas. Estes 

recebem os maiores salários, porém representam uma pequena porcentagem dos 

trabalhadores.  

Com a análise das relações intersetoriais do circuito espacial de produção 

sucroalcooleira em Alagoas, verificou-se que existem algumas empresas e agentes que 

fornecem o suporte a este circuito produtivo. Isto é, estabelecem-se circuitos complementares, 

que não necessariamente direcionam seus produtos exclusivamente para o setor 

sucroalcooleiro, mas são fundamentais em sua estruturação. Logo, a participação dos agentes 

bancários nacionais e internacionais, por meio de linhas específicas de crédito, como 

financiamentos e/ou empréstimos, possibilitaram grandes investimentos para o setor 

sucroalcooleiro alagoano. Em outras palavras, essas somas de crédito concedidas ao referido 

circuito, possibilitaram o aumento das demandas produtivas no subsetor agrícola e na 

agroindústria, ocorrendo com isso, uma maior produção e expansão dos mercados 

consumidores, atrelado à obtenção de maiores taxas de lucro para os usineiros, que mais uma 

vez se beneficiam com o auxilio dos órgãos públicos mantidos pelo Estado brasileiro e órgãos 

privados, que atuam como agentes incentivadores da lógica estruturante dos circuitos 

espaciais produtivos.  

É importante também ressaltar, que as usinas alagoanas são conveniadas ou 

proprietárias das principais empresas fornecedoras de insumos e implementos agrícolas do 

estado. Ou seja, grande parte fabrica seus próprios adubos e fertilizantes a serem utilizados e 

ainda comercializam-nos para manutenção de outras culturas.  

Por sua vez, a utilização de maquinários e equipamentos nas usinas alagoanas elucidou 

a participação de várias empresas nacionais e internacionais neste segmento. Estas, 
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estrategicamente por meio da comunicação consubstanciada em tempos de globalização, 

mantém em pontos geográficos específicos seus representantes e assim condiciona aos 

referidos circuitos produtivos total capacidade técnica e científica na elaboração dos produtos. 

De forma geral, a configuração do circuito espacial de produção sucroalcooleira em 

Alagoas articula-se com outros setores da economia, adquirindo diferentes fontes de materiais 

e objetos que garantirão a produção final sucroalcooleira, são utilizados ao longo de todo o 

processo bens de capital e bens intermediários que posteriormente garantirão a produção de 

bens de consumo (açúcar e álcool). 

A análise dos círculos de cooperação sob a forma de políticas publicas e apoios 

institucionais ao setor sucroalcooleiro nacional e alagoano, revelou uma expressiva expansão 

do uso do território alagoano pelas atividades sucroalcooleiras e uma complexificação das 

relações entre agentes envolvidos, ao mesmo tempo em que ocorre uma maior concentração 

de capitais e das decisões, com a redução do número de empresários no segmento 

agroindustrial. As ações e informações repassadas por meio desses agentes se constituem 

essenciais na dinâmica dos circuitos espaciais produtivos, formando-se uma solidariedade 

organizacional. De tal modo, que os principais agentes produtores dos círculos de cooperação 

no espaço da cana-de-açúcar no território alagoano podem ser divididos entre aqueles ligados 

ao Estado, como EMBRAPA, FINEP e UFAL, as associações representativas nacionais, 

como a STAB e UDOP e instituições e organizações locais, como o SINDAÇÚCAR-AL, 

CRPAAA E ASPLANA.  Esses vínculos de cooperação, em sua maioria atuam nas 

transferências de ordens e informações e garantem a produção, a circulação e o consumo do 

açúcar e do álcool, e desta feita, tornam-se elementos fundamentais na estruturação dos 

circuitos espaciais produtivos. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que o modelo agroexportador da cana-de-açúcar de 

épocas remotas mudou sua feição, porém continua dominando a economia alagoana, o que se 

reflete na produção e exportação de alguns poucos produtos (açúcar e álcool), não permitindo 

o acesso democrático dos trabalhadores à terra e às condições normais de produção. Ou seja, 

um modelo concentrador de riquezas, terras e poder, que não impulsiona a diversificação da 

produção e a distribuição de renda. Esses aspectos podem ser considerados como 

coexistências apresentadas por esse circuito espacial de produção.  

Pode-se ainda destacar, a ampliação das transferências de crédito por parte do Estado 

para o setor sucroalcooleiro, a desigualdade social fortemente presente, acarretada pela 

concentração de terras, em sua maioria nas mãos dos usineiros e com isso, consequentemente, 
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haverá concentração de renda. Somados a essa conjuntura, acrescente-se em muitos casos a 

precariedade nas condições de trabalho, a disparidade existente entre o usineiro e o 

trabalhador, a não execução e implementação das leis trabalhistas por algumas unidades 

produtoras e os problemas ambientais (poluição, desmatamento), dentre tantos outros que 

surgem ou poderão surgir no decorrer de todo o processo. 

Portanto, a configuração do circuito espacial de produção sucroalcooleira em Alagoas 

demonstra total subserviência ao mercado mundial, o que cada vez mais condiciona a adoção 

de práticas hegemônicas que se distanciam das vivências e projetos locais. A verticalidade 

imposta de fora ao território alagoano disponibiliza uma configuração que não lhe é peculiar, 

que apenas serve para responder aos comandos dos grandes agentes hegemônicos, o que 

caracteriza a continuidade do processo capitalista vigente, ou seja, as empresas usam 

corporativamente o território como recurso para obter mais lucratividade e assim dominar o 

maior número de mercados consumidores.  
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