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A agroindústria sob a ótica da história e da 
ecologia 
 
 
 

 

O dinheiro desvaloriza o que não pode medir.  

                                       Ivan Illich  

 

Com o intuito de entender melhor o objeto da temática história e ecologia consubstanciada 
na análise do referencial da produção sucro-alcooleira e no exemplo da Usina Nova América, 
percorro neste capítulo caminhos que me levam a uma reflexão contemporânea da problemática.  

Estou consciente de que esta rota não é a única, nem a totalizadora. Abrir espaços para 
trilhar na mata fechada (social-ecológica) não é fácil. Há necessidade de se usar facão (corte) e 
desvios (privilegiar determinadas referências). É praticamente impossível obter um produto 
exaustivo na visualização árvore (objeto)-floresta (inserção do objeto no social-ecológico), por ser 
extremamente dinâmica esta relação.  

A ênfase da pesquisa está calcada no processo de industrialização da natureza que teve seu 
início na década de 1970. Para a efetivação da mesma, realizei um trabalho de levantamento das 
origens da Usina. Não se pretende aqui, é claro, fazer a história dessa agroindústria, mas sim utilizar 
esses dados objetivando observar as relações expressas entre a produção humana e o ecossistema.  

Em 19 de agosto de 1944, no bairro Água da Aldeia, distrito de Tarumã, município de Assis, 
os senhores Renato Rezende Barbosa e Ferdinando Matarazzo adquirem do senhor José Pires duas 
fazendas, a Nova América e a Nova Aliança, com um total de 3.423,09 hectares.  

O capital empregado na compra, pelo senhor Renato Rezende Barbosa, era fruto da venda de 
uma fazenda sua, localizada na região de Marília. Após dois anos de sociedade com o senhor 
Ferdinando Matarazzo, irá comprar dele a propriedade integral.  

A aquisição desta quantidade de terra só poderia ter sido realizada, se o comprador tivesse 
condições econômicas (capital) propícias para a aquisição e exploração do latifúndio. 

Neste período, o movimento de ocupação da terra na região de Assis atingia o índice de 93% 
de todo o território; "a área total dos estabelecimentos rurais abrangia 646.097 hectares".  

Já não existia mais a predominância de uma única cultura para o mercado - café - 
responsável pelo movimento de ocupação da área pelos idos de 1900 a 1940, observando-se uma 
intensa devastação das florestas, devastação essa já constatada por Warren Dean:  

...em torno de 1900 muito da incalculável riqueza da floresta original tinha sido 
destruída às cinzas com o objetivo de plantio de culturas de exportação: açúcar 
majoritariamente na faixa litorânea e café nos planaltos29.  

Também Max Leclerc assim se expressa sobre o mesmo problema:  

Se se tentar estabelecer o balanço da marcha pioneira, nos planaltos ocidentais de 
São Paulo e do Norte do Paraná ressaltará a obra destruidora dos pioneiros: a 

                                                           

29. DEAN, Warren. Conservation in Southeastern Brazil. 1900 to 1955. Traduzido por Sérgio A. Queiróz Norte, 
Department of History - New York University, New York, s.d., (mimeo, 1-26), p. 2. 
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destruição da mata e, com isso, destruição da terra. A mola propulsora da marcha 
para o oeste reside no tenaz desejo de ganho. Para satisfazê-lo, são necessários 
abundantes colheitas de produtos que se exportam e se vendem no ultramar. Impôs 
a economia do mundo pioneiro uma técnica agrícola devastadora àqueles homens 
por demais apressados30.  

A diversificação da produção agrícola na região de Assis foi fortemente influenciada pela 
crise mundial de superprodução de 1929. Ao sofrer os seus efeitos a produção se reestrutura e em 
1940 tem-se o plantio de outros tipos de culturas: algodão em caroço (31.47 T.M.- Tonelada 
Métrica), cana-de-açúcar (22.034 T.M.), milho (66.474 T.M.) e café (23.157 T.M.).  

Quanto à inserção espacial da U.N.A. (3.423,09 Ha) na região, pode-se aferir segundo dados 
do censo agrícola de 1940. Apenas 0,74% dos estabelecimentos rurais na região de Assis possuíam 
área acima de 1.000 Ha, ocupando apesar disso 22,73% da totalidade da área da região, dados que 
comprovam a concentração de capital e propriedades territoriais.  

Na fazenda recém adquirida por Rezende Barbosa existiam 250 mil pés de café, 242 
hectares de cana utilizadas para produzir pinga. Ela possuía também um direito assegurado por 
parte do antigo proprietário para produzir açúcar, com uma cota de 500 sacos. O novo proprietário 
tratou logo de reivindicar um aumento da quota para ampliar a produção.  

A solicitação para produzir açúcar devia ser feita ao Instituto do Açúcar e do Álcool, órgão 
governamental que tinha o encargo de dirigir, fomentar e controlar a produção de açúcar em todo o 
país.  

As matas na fazenda ocupavam aproximadamente 28 % de sua área total (968 hectares). As 
árvores de madeira de lei, na sua maior parte já tinham sido retiradas. Nas margens dos riachos que 
cortam a propriedade existia a floresta Galeria, mantendo em funcionamento um habitat de flora e 
fauna variada.  

Um grande impulso foi dado ao cultivo de cana na região entre as décadas de 1950 e 1960. 
De 29.468 T.M. passou para 291.626 T.M., segundo fontes do censo agrícola de 1950/1960, 
representando um acréscimo percentual de 989%. Comparando tais dados a de outros principais 
produtos agrícolas da região (algodão em caroço de 25.797 T.M. em 1940 para 24.831 T.M. em 
1960, o milho de 38.863 T.M. em 1950 para 31.204 T.M. em 1960, e o café 23.410 T.M. em 1950 
para 42.004 T.M. em 1960), chega-se à conclusão que somente o café demonstra uma ampliação, 
mas mesmo assim muito aquém daquela dedicada à cana-de-açúcar.  

O cultivo da cana se estabeleceu e se ampliou na região entre essas décadas para atender à 
demanda do mercado, na produção de álcool, mais especificamente do álcool anidro, devido ao 
aumento de importação pelo país dos derivados de petróleo, principalmente gasolina, pois seu 
consumo tinha se intensificado.  

Portanto, para atender à demanda do mercado a produção de álcool na U.N.A., cresceu, em 
1954 de 125.083 litros para 1.956.400 litros em 1960, um aumento de 1.564%.  

O regime de colonato (dominante nas fazendas de café) sofreu transformações em 
decorrência da instalação de grandes empresas rurais, ocasionando um êxodo rural. Houve uma 
concentração de mais de 51% da população nas cidades, número decorrente da penetração do 
capitalismo no campo.  

 No processo de transformação da cana-de-açúcar em álcool, a Usina utiliza intensamente a 
energia proveniente das caldeiras, tendo como combustível principal a madeira, extraída da mata e 

                                                           

30. LECLERC, Max. Apud MONBEIG, Pierre. Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo. Trad. Ary França e Raul A. 
Silva, São Paulo, Hucitec/Polis, 1984, p. 390. 
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da floresta Galeria, aproveitando para ocupar o espaço devastado com cana.  

A eliminação da cobertura vegetal integrada por uma multiplicidade de vegetais, retira da 
variada e diversificada fauna as condições básicas para a sua sobrevivência, ocasionando, portanto 
uma extinção da vida animal e vegetal.  

O solo composto por uma camada fértil, formada durante milênios, ao ser despojado de seu 
manto vegetal fica exposto às intempéries do clima: sol, vento, chuva, sofrendo os seus efeitos. Este 
processo gera perda de fertilidade, pela erosão eólica e também pelo carregamento de suas 
partículas que são desagregadas pela velocidade de impacto direto das gotas de chuva no solo. Este 
desagregamento resulta na formação inicial de pequenos veios de escoamento de água, devido à 
inexistência de vegetação rasteira e da floresta Galeria.  

Esta erosão inicialmente laminar por suas características quase imperceptíveis de arrasto, 
ocorre inevitavelmente em terras nuas. Ela pode se transformar em sulcos (ramificações mais 
profundas dos veios de água na terra) e até em voçorocas, por abrir grandes espaços no terreno em 
largura e profundidade de difícil contenção e recuperação pela gravidade da ação erosiva.  

A destruição da cobertura vegetal provoca também a ação da incidência direta dos raios de 
sol tropical na superfície do solo, contribuindo para a elevação da temperatura do mesmo, com isso 
queimando e destruindo a micro-fauna, elemento essencial para o suporte da vida.  

 

 

A Eliminação da diferença 

 

A prática da agricultura estabelecida pelo homem na revolução neolítica, implica em um 
controle e aproveitamento de determinadas espécies vegetais. Estas espécies são variadas e foram 
sendo selecionadas por determinadas sociedades, em função de suas aspirações culturais.  

Em suas condições originais estes vegetais selecionados florescem juntamente com outras 
espécies. Com a agricultura, no entanto, o homem interfere nas condições naturais da vida da fauna 
e flora. Estas modificações ocorridas na natureza são variáveis conforme os homens se organizam 
para produzir.  

No sistema capitalista o homem, em sua atividade de produção, elimina as espécies não 
selecionadas por considerá-la prejudiciais ou concorrentes do vegetal escolhido, que busca sol e 
nutrientes.  

Esta atividade irá resultar na simplificação da cadeia ecológica que é auto-regulada através 
da multiplicidade e diversidade das espécies, ocasionando em decorrência o surgimento de 
"pragas".  

"Praga", em uma acepção ampla do conceito, significa todas as espécies que concorrem com 
a planta selecionada em busca de condições de vida. A incorporação de uma espécie vegetal ao 
conceito de praga, pode se realizar até mesmo com plantas selecionadas, simplesmente porque 
germinam fora do tempo ou espaço em que são cultivadas como plantação principal. Tal situação 
ocorre, por exemplo, no sistema de rotação de culturas, ao crescerem espalhadas na cultura 
posterior que tem como objetivo o florescimento de uma outra espécie; ou ainda ao germinarem 
com espécies diferentes e aleatoriamente no mesmo espaço territorial ocupado predominantemente 
por uma determinada cultura. Desta forma, qualquer cultura que não seja plantada ou selecionada 
para germinar em um determinado espaço e tempo, escolhido pelo homem será considerada 
"praga".  
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Quem designa a espécie selecionada, a área de plantio, o tempo do plantio e outras 
condições (mercado, distância de centros de distribuição, mecanização, etc.), limitadas pelas 
condições físicas naturais de cada espécie ao ambiente, enfim, quem organiza a produção objeti-
vando dentro do sistema econômico capitalista ampliar o seu capital, são os proprietários dos meios 
de produção. Para eles o manejo dos recursos naturais (minerais, animais, vegetais, hidrográficos) 
reveste-se de um sentido econômico, por terem adquirido a forma de mercadoria, através do 
processo de trabalho, o qual se singularizou como capitalista pelo processo de produção.  

Em 1946, surgiu na U.N.A. a praga da cana denominada "carvão da cana", registrada como 
sendo a primeira ocorrência no país. A variedade da cana utilizada e que dominava a maioria dos 
canaviais da Usina e região, era susceptível à doença.  

Para a sua erradicação o Ministério da Agricultura estipulava a destruição total dos canaviais 
desta região, mas como a doença· se disseminou para outras regiões do Estado, o Ministério 
resolveu alterar o programa, estabelecendo um programa de controle ao fazer conviver com ela, 
outras variedades de cana mais resistentes.  

As dificuldades iniciais no funcionamento da Usina, devido ao decréscimo produtivo pela 
ação da doença foram vencidas. Os canaviais foram substituídos por variedades mais resistentes.  

Neste processo de substituição das variedades de cana, assim como na compra de máquinas 
agrícolas ou outra forma de investimento, o usineiro contraía empréstimos bancários que eram 
auferidos mediante a maneira de como se conseguia "agradar" o gerente do banco.  

A dificuldade de se explicitar o termo "agradar", e os seus caminhos é diretamente 
proporcional aos efeitos de um processo por calúnia e difamação pela expressão "suborno 
monetário". Diga-se, pois, que cumprimentos afetuosos (apertos de mão, abraços e tapinhas nas 
costas) são o suficiente para a realização de tal tarefa.  

A utilização de máquinas agrícolas no final da década de 1940 tem início, mas não é 
dominante. Até então a cana era plantada com arado de tração animal.  

Quanto ao maquinário utilizado no processo de transformação industrial da cana em açúcar e 
álcool, este foi produzido pela indústria "Dedini" localizada na cidade de Piracicaba, Estado de São 
Paulo. Se porventura ocorresse a quebra de alguma peça do maquinário, teriam que levá-la a 
Piracicaba para reparos, ou o mecânico viria de lá para consertá-la.  

Os proprietários da indústria Dedini eram sócios de várias usinas e lhes foi oferecido como 
sociedade a usina Nova América, sendo que eles participariam desta fornecendo os maquinários. A 
sociedade não foi aceita, mas eles forneceram os materiais e cobraram à medida que se foi 
produzindo.  

A organização técnica do trabalho na Usina ainda não estava aprimorada, mas o ritmo de 
produção do trabalhador já era imposto pela velocidade das máquinas. Dos operários foi 
expropriada também a autonomia na velocidade de produzir, além é claro e fundamental das 
condições de sustentação pela expropriação histórica dos seus meios de produção.  

Constatam-se problemas quanto à organização do trabalho em um dos setores de produção 
da usina, bem como sobre o ritmo da produção.   

Os operários do setor de moagem tinham que colocar a cana em uma esteira e esta a 
conduziria até o interior das máquinas para ser moída. Os operários se revezavam quanto ao turno 
de serviço, trabalhando uma semana à noite e na próxima durante o dia. Aqueles que realizavam o 
turno da noite não cumpriam perfeitamente o serviço, por não dormirem de dia, ainda, eles 
carregavam a esteira com a cana que estava mais próxima dela, então quanto mais cansados eles 
estavam, mais longe eles tinham que buscar a cana.  
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Quanto à organização do trabalho na agricultura, esta está subordinada a períodos de safra e 
entressafra, períodos cíclicos do vegetal para seu florescimento, crescimento e maturação. Por 
enquanto isso não foi vencido pela revolução genética...  

No cultivo da cana-de-açúcar realizam-se as seguintes operações:  

A - Entressafra: de dezembro a maio. 

1.º) Final do cultivo: preparo do solo, destoca (retirada dos tocos do campo), gradeamento, 
subsolagem (revolver a terra), aplicação de calcário.  

2.°) Plantio: corte de mudas, carreação (caminho no campo no interior das plantações), 
transporte e descarga de mudas, distribuição das mudas no sulco e picagem (corte da cana em 
pedaços), aplicação de inseticidas e de herbicidas, arremates mecânicos e manuais.  

3.°) Manutenção do canavial: carpa (retirar vegetais que não foram selecionados), 
conservação dos carreadores e curvas de nível, adubação.  

B - Safra: de maio a dezembro.  

1.º) Corte, carregamento, transporte, catação (recolher cana dispersa no campo), enleamento 
(unir em feixes) da palha, cultivo, aplicação de herbicida e outras medidas que se fizerem 
necessárias.  

Este primeiro apanhado de dados esparsos e empíricos reflete a organização da produção de 
uma agroindústria sucro-alcooleira. Auxiliam o esclarecimento de questões consideradas 
fundamentais para entender-se a prática capitalista e a organização para produzir junto ao meio 
ambiente. 




