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CAPÍTULO 1 

 

A APROPRIAÇAO INDUSTRIAL DO PROCESSO  

DE PRODUÇAO RURAL 

 

INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, desenvolvemos o conceito de apropriacionismo e examinamos 

diversos estudos de caso de apropriação industrial das atividades rurais. A tese central é a 

incapacidade histórica do capital industrial em transformar o sistema agroalimentício, da 

produção agrícola até o consumo final do alimento, como um todo unificado. Frações 

individuais do capital, portanto, intervieram em diferentes pontos do sistema, dando 

surgimento a estratégias de acumulação e de crescimento específicas e, às vezes, em mútua 

competição. Embora haja áreas sobrepostas, como veremos, os capitais apropriacionistas 

estão associados principalmente com o processo de produção rural e com a transformação 

primária das safras, enquanto os capitais substitucionistas estão envolvidos nas etapas 

posteriores da fabricação de alimentos. 

A agricultura tem-se constituído no principal obstáculo à imposição de um processo 

de produção capitalista unificado no sistema agroalimentício e, conseqüentemente, à 

capacidade de revolucionar os meios de produção. As principais limitações são 

representadas pela natureza orgânica, pela terra e pelo espaço, e estes fatores determinaram 

o padrão e a trajetória da apropriação. Os capitais industriais têm-se restringido a 

apropriações parciais do processo de trabalho rural, conduzindo em diferentes conjunturas 

históricas à mecanização da agricultura e a inovações químicas e genéticas. A apropriação 

industrial das atividades de processamento internas à agricultura (on-farm) apresentou 

poucas dificuldades. A despeito dos problemas derivados de sua natureza perecível, os 

produtos agrícolas, uma vez colhidos, assemelham-se de perto a outras matérias-primas 

usadas como insumos industriais. As operações de processamento industrial muitas vezes 

surgiram a partir das atividades comerciais dos capitais mercantis, como no caso do trigo e 

da farinha, ou resultaram de inovações que conferiram vantagens de escala à organização 

fabril, como se deu com o refino do açúcar. 
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Em contraste com a transformação primária dos produtos alimentares e das fibras, a 

industrialização do processo de produção agrícola seguiu um padrão mais gradativo, 

temporalmente irregular, de pendente dos avanços da ciência e da tecnologia para revelar 

novas oportunidades para a produção capitalista. Isto é, incapaz de subsumir o processo de 

produção rural in toto, algumas atividades rurais selecionadas tornaram-se setores de 

acumulação para diferentes frações do capital industrial. À medida em que certos elementos 

do processo de produção rural tornam-se suscetíveis de reprodução industrial, eles são 

apropriados pelos capitais industriais e reincorporados na agricultura como insumos ou 

meios de produção. O desenvolvimento capitalista da agricultura é assim caracterizado pela 

apropriação industrial de atividades discretas, em marcante contraste com a transformação 

da produção artesanal doméstica e rural1. A produção capitalista no caso da agricultura 

localiza-se na cidade, não no campo. 

Estas apropriações da produção rural, parciais e historicamente descontínuas, 

definem as origens dos capitais agroindustriais e o "complexo" de setores (equipamentos, 

processamento, sementes e agroquímico). Estes desenvolvimentos são considerados numa 

perspectiva histórica no presente capítulo. A discussão, apoiada por estudos de caso, dá 

ênfase aos pontos decisivos determinados pelas inovações mecânicas, químicas e, mais 

recentemente, genéticas e às trajetórias dos capitais industriais associados. 

O desenvolvimento capitalista da agricultura é, assim, conceituado como o 

movimento competitivo dos capitais industriais a fim de criar setores de acumulação 

através da reestruturação do processo recebido de produção rural "pré-industrial". A 

indústria gradativamente apropriou-se de atividades relacionadas com a produção e o 

processamento que, em conjunturas passadas, eram encarados como elementos integrais do 

processo de produção rural, baseado na terra. É precisamente nesta fase, nos setores 

industriais constituídos por estas apropriações, que atividades previamente "rurais" são su-

bordinadas ao capital, removendo as barreiras à acumulação. Este movimento de capital e o 

locus da acumulação definem todo o significado da noção de desenvolvimento capitalista 

da agricultura. De fato, a sobrevivência de unidades agrícolas (farms), onde a natureza e a 

terra constituem elementos não reprodutíveis, dá a medida dos limites correntes a este 

processo. 
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Uma vez que a apropriação industrial tem sido um processo parcial e descontínuo, 

diferentes frações do capital consolidaram historicamente suas posições em vários setores 

do sistema agroalimentício, seja na produção de implementos agrícolas, seja no 

processamento, na fabricação ou distribuição de alimentos. Estas determinações históricas, 

por sua vez, definiram vias de crescimento e estratégias de competição específicas em 

resposta às condições estruturais da indústria. As inovações tecnológicas que podem, 

potencialmente, eliminar ou reduzir drasticamente a utilização de certo produto agrícola no 

sistema agroalimentício serão vistas, assim, de muitas perspectivas diferentes e provocarão 

variadas reações de competição. Por exemplo, a indústria química e a produção de fibras 

sintéticas e de substitutos alimentares derivados de hidrocarbonos podem ser vistas como 

representantes do desenvolvimento paradigmático do capitalismo no sistema 

agroalimentício. Certamente a natureza, seja enquanto terra, espaço ou reprodução 

biológica, não representa mais, então, uma limitação definitiva à transformação capitalista 

do processo de produção e da divisão social do trabalho. As biotecnologias industriais 

podem também ser vistas como uma ameaça à base rural da agricultura, o que nos forçará a 

redefinir as noções recebidas de "agricultura" e de "indústria"2. Comitantemente, entretanto, 

as mesmas inovações genéricas na biotecnologia estão sendo utilizadas por outros capitais 

agroalimentícios mais especificamente associados a certos produtos, a fim de melhorar as 

perspectivas econômicas de determinados produtos agrícolas, do que resulta urna 

reafirmação da base rural da produção de alimentos e de fibras. Dois exemplos correntes 

deste tipo de resposta competitiva que age como um contrapeso são o desenvolvimento da 

indústria agrícola de carboidratos com base no milho e outros grãos, e o desenvolvimento 

da sucroquímica. Como sustentamos no Capítulo 3, as modernas biotecnologias abrem 

muitas novas e contraditórias alternativas para o sistema agroalimentício e seus capitais 

associados, que desafiam projeções simplistas e unilineares de seus efeitos. 

Isto nos conduz a uma diferença crítica na dinâmica dos capitais industriais 

constituída pelo apropriacionismo e pelo substitucionismo. O movimento tendencial deste é 

substituir o produto rural e, como sugerimos no Capítulo 2, a indústria química representa o 

paradigma exato. A relação do substitucionismo com as matérias-primas agrícolas, sejam 

alimentos ou fibras, é puramente instrumental e há um impulso constante para a 
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diversificação de possíveis fontes de insumos e para uma intercambialidade maior. Os 

fabricantes de alimentos e de fibras aceitam prontamente trocar seus suprimentos de 

matérias-primas se os fatores técnicos e econômicos assim o exigirem. Por outro lado, os 

capitais industriais ligados ao comércio de bens agrícolas e processamento primário estão 

identificados intimamente com cadeias específicas de produtos agrícolas. Seu poder e sua 

futura expansão estão atados umbilicalmente às perspectivas de certos produtos agrícolas 

particulares, tais como cereais, açúcar ou leite. Esta íntima identificação com os produtos 

estimula também as estratégias de pesquisa e desenvolvimento (P e D); por exemplo, para 

aumentar a utilização derivada ou para diversificar seus possíveis usos nas indústrias 

alimentícias ou outras. Entretanto, tais estratégias estão firmemente baseadas nas estruturas 

rurais de oferta de produtos agrícolas, sobre as quais os poderosos interesses ligados ao 

processamento de bens agrícolas consolidaram seu poder. 

Os capitais formados por apropriações parciais sucessivas dos processos de trabalho 

rural e de produção biológica, e geralmente representados pelo "complexo" agroindustrial, 

também se caracterizam pela dependência relativamente às atividades rurais, baseadas na 

terra. Numa generalização ampla, as apropriações parciais que constituíram estas indústrias 

mais favoreceram a produtividade total dos fatores da produção baseada na terra do que se 

constituíram numa ameaça à sua existência3. Deste modo, embora o apropriacionismo tenha 

produzido mudanças nas características genéticas de organismos vivos através de técnicas 

de hibridização, os processos biológicos subjacentes à produção rural continuaram a ser 

determinados fundamentalmente por condições ambientais com base na terra. Somente com 

o surgimento de biotecnologias modernas, notavelmente os métodos de recombinação do 

DNA, tornou-se possível, realisticamente, considerar a perspectiva de que o processo de 

transformação biológica poderá, eventualmente, cair sob controle industrial direto. 

Entretanto, a inovação tecnológica na indústria de sementes, por outro lado, pode levar a 

uma maior consideração dos sistemas com base na terra e não à sua perda de importância. 

Nós sugerimos que o desenvolvimento da agroindústria representa uma série de 

apropriações parciais das atividades de produção rural por parte do capital industrial, que 

são reincorporadas como inputs ou meios de produção. Estas apropriações discretas têm 

como premissa a manutenção da produção rural, onde a natureza é o agente responsável 
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pelo processamento e a terra sua "máquina" principal. Para dizê-lo em termos ligeiramente 

distintos, tanto a base quanto os limites da acumulação por parte dos capitais 

agroindustriais são determinados pelas características rurais ou naturais deste processo. As 

mesmas limitações que inibiram a transformação capitalista unificada da produção rural, 

simultaneamente ditaram e consolidaram as estratégias de apropriação industrial parcial. 

Num paradoxo que descreve a especificidade da produção agrícola, estas inovações 

industriais tenderam mais a acentuar do que a reduzir a falta de congruência entre o 

processo de produção e o processo de trabalho. Este hiato deu surgimento a duas tendências 

principais na apropriação da agricultura. Na produção artesanal, a mecanização resultou na 

transformação substancial e no eventual deslocamento do processo de produção herdado, 

criando a base para a reorganização radical na divisão social do trabalho e para o 

surgimento da indústria moderna. A mecanização da agricultura, em contraste com aquele 

processo, não provocou tal transformação e, tomada isoladamente, apenas serviu para pôr 

em destaque a continuidade da subordinação à natureza. De fato, o processo biológico de 

produção como tal, constituído pela natureza, permaneceu intocado e a apropriação 

industrial limitou-se, essencialmente, aos vários instrumentos de produção. Deste modo, a 

apropriação industrial concentrou-se, inicialmente, no processo de trabalho e nas 

propriedades químicas do solo, mantendo-se, em grande parte, no exterior dos processos 

biológicos de produção rural. No caso americano, por exemplo, a preocupação praticamente 

exclusiva com formas mecânicas de apropriação teve as conseqüências bem conhecidas de 

redução gradual das safras e erosão do solo4. 

A segunda linha do apropriacionismo desenvolveu-se subseqüentemente para 

contrabalançar estes efeitos, embora as inovações químicas e genéticas, por sua vez, 

tenham-se constituído numa nova e mais insidiosa ameaça ao meio ambiente rural. Os 

ciclos biológicos vitais do processo de produção "natural" tornaram-se, pois, o objeto de 

apropriações parciais separadas através da produção industrial de fertilizantes, sementes 

híbridas aperfeiçoadas e agroquímicos finos. Estes movimentos relativamente 

independentes resultaram na emergência de ramos historicamente separados da 

agroindústria. 

As duas tendências básicas da apropriação industrial refletiram as condições 
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agrárias contrastantes encontradas na Europa e nos Estados Unidos, e foram definidas pelos 

níveis existentes de conhecimento científico e tecnológico. Nos Estados Unidos, com 

abundância de terra e escassez de mão-de-obra, a energia humana e a animal utilizadas 

como base do processo de trabalho foram o ponto focal de uma série de rápidos e cada vez 

mais convergentes padrões de apropriação. A Europa, por sua vez, com seus solos 

exauridos, cultivados há tanto tempo, sua estrutura agrária mais rígida e, até fins do século 

XIX, oferta mais abundante de mão-de-obra, fez avanços através da apropriação industrial 

do sistema natural de restauração dos nutrientes do solo. Surgiram, assim, duas estruturas 

agroindustriais diferentes, ligadas, respectivamente, às dinâmicas da engenharia mecânica e 

automotora e da indústria química. Uma vez que a capacidade de apropriação do processo 

biológico de produção era bastante limitado antes de 1914, estas duas estruturas 

agroindustriais são caracterizadas acima de tudo por suas trajetórias independentes. 

Trataremos de seu desenvolvimento mais tarde neste capítulo. 

A primeira apropriação real do processo de produção natural ocorreu na genética de 

plantas e as técnicas de hibridização de safras tornaram-se o pivô do desenvolvimento 

agroindustrial subseqüente. Os setores químico e de implementos agrícolas abandonaram 

suas estratégias relativamente independentes e convergiram na direção destas inovações 

biológicas, criando padrões de apropriação novos e mais interdependentes. Para estes 

capitais agroindustriais estabelecidos, a questão crítica era como incorporar estes avanços 

na criação (breeding) de plantas em suas estratégias de acumulação e crescimento. Os 

aspectos principais desta fase, incluindo os "pacotes" tecnológicos de inovações genéticas, 

químicas e mecânicas que constituem a chamada "Revolução Verde", são examinados 

abaixo. Entretanto, os avanços mais recentes na biotecnologia baseados na engenharia 

genética sugerem que essa convergência e essa interdependência estarão cada vez mais 

ameaçadas à medida em que vias diferentes e competitivas de apropriação industrial forem 

exploradas; consideramos esta possibilidade no Capítulo 3. O presente capítulo termina 

com uma discussão do padrão diferente de apropriação industrial que tem caracterizado a 

produção de animais domésticos. 

As novas biotecnologias agrícolas prometem dar um ímpeto renovado ao 

crescimento da produtividade das safras agrícolas, acentuando os excedentes estruturais que 
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se tornaram um aspecto tão marcante da agricultura do pós-guerra nos países industriais 

avançados. Apesar das preocupações recentes de que a tendência ao crescimento das safras 

tenha diminuído, ou até mesmo atingido um "limiar" desde o início dos anos 70 (Heady, 

1982), a difusão das inovações industriais trouxe ganhos espetaculares no crescimento da 

produtividade total, transformando a economia política da agricultura e do sistema 

agroalimentício. Por exemplo, a produção total das safras aumentou 97% nos Estados 

Unidos entre 1950 e 1981, com um aumento de apenas 3 % nas terras cultivadas e apesar de 

um declínio de 63 % no emprego de mão-de-obra. Estas tendências mudaram o foco do 

"problema agrário" do excesso de mão-de-obra e baixas rendas para o gerenciamento dos 

excedentes de produção gerados pelas inovações mecânicas e químico-genéticas. Do 

mesmo modo, na CEE, o rápido crescimento da produtividade deu novo significado ao 

"ajustamento estrutural" à medida em que as questões referentes à posse da terra perderam, 

de modo cada vez mais decisivo, sua importância relativamente às questões orçamentárias 

levantadas pelos excedentes de produção, seu financiamento e disposição. 

Estas conseqüências do rápido progresso técnico foram induzidas e acentuadas pela 

intervenção estatal em todos os aspectos do funcionamento dos mercados dos produtos e 

fatores agrícolas. Desde a Segunda Guerra Mundial, o Estado tornou-se decisivo para a re-

produção de empresas agrícolas e para a legitimação da "fazenda familiar" e dos interesses 

agrários. Os capitais agroindustriais identificados com sistemas de produtos agrícolas 

(commodity) baseados na terra ganharam assim um poderoso aliado. A aliança do Estado, 

capitais agroindustriais e "lobbies" agrários representa uma formidável coalizão em defesa 

da agricultura e assegura a continuidade das oportunidades de acumulação nas cadeias 

agroalimentícias tradicionais. A institucionalização dos excedentes de produção, relegando 

a segundo plano as forças do mercado, tornou-se, assim, a base das estratégias 

apropriacionistas dos capitais agroindustriais. 

O exemplo mais vívido surge do crescimento sustentado da produtividade na 

produção de cereais, que permitiu a reorganização da produção de animais domésticos e a 

difusão de padrões alimentares de consumo de massa com base na proteína animal. Os 

interesses dos produtores agrícolas e dos capitais associados ao processamento 

agroindustrial no "complexo" dos cereais foram revitalizados com a mudança na produção 
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de animais domésticos que passou da pastagem em campo aberto para a utilização de 

forragem com base em grãos ou cereais. Os avanços concomitantes na genética, na nutrição 

e na saúde animal conduziram a métodos de "agricultura fabril" intensivos, em grande 

escala, abrindo novas áreas de acumulação para os capitais agroindustriais. Kloppenburg 

(1984) destacou as relações próximas entre a difusão de variedades melhoradas de milho 

híbrido de grande produtividade e a expansão das indústrias produtoras de forragem para 

alimentação e engorda de animais domésticos: "Com a manutenção do crescimento da 

produção os preços do milho permaneceram baixos, o que facilitou o desenvolvimento de 

grandes operações visando à engorda e, em última análise, à expansão dos mercados de 

carne de aves e de carne suína e bovina (ib.: p. 303)." O programa americano de gasohol, 

cuja matéria-prima são os cereais, fornece um exemplo mais recente de estratégias 

apropriacionistas baseadas nos excedentes de produção, que também promovem a acumu-

lação em cadeias agroalimentícias existentes. As apropriações parciais da agricultura pelos 

capitais industriais que conduziram a tais transformações do moderno sistema 

agroindustrial são o tema deste capítulo. 

 

A APROPRIAÇÃO INDUSTRIAL DO PROCESSO DE TRABALHO 

RURAL: ESTUDOS DE CASO 

A mecanização da produção dos pequenos grãos nos Estados Unidos no século XIX 

fornece uma boa ilustração de algumas características gerais do apropriacionismo industrial 

e da expansão da agroindústria. Ao aplicar esta nova tecnologia a segmentos discretos do 

processo de trabalho rural, os capitais industriais estabeleceram novos setores de 

acumulação. Esta "setorialização" não esteve informada por nenhuma percepção coerente 

ou projeto das bases biológicas da produção agrícola nem, tampouco, impôs um imperativo 

competitivo de alcançar uma transformação unificada deste processo. Do ponto de vista 

setorial das companhias industriais que produziam arados, máquinas de semear ou 

segadoras mecânicas, a terra e a natureza não constituíam uma "barreira" à sua produção 

capitalista nem criavam uma ruptura intransponível entre o tempo de trabalho e o tempo de 

produção. 

A setorialização da produção rural estabeleceu, com efeito, uma seqüência de 
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processos diferentes de produção industrial subordinados a diferentes capitais 

agroindustriais. Estratégias setoriais independentes de apropriação e acumulação resultaram 

num processo anárquico de produção rural com altos custos sociais em termos dos danos 

ecológicos, da destruição dos meios "naturais" de produção e em excesso de produção 

concentrado geograficamente. Estas estratégias, inicialmente articuladas no século XIX, 

fornecem o pano de fundo à crescente intervenção estatal e conseqüente controle e 

regulamentação da agricultura. As inovações nas máquinas de tração animal depois de 1820 

são o primeiro passo decisivo nesta história. 

 

A apropriação dos implementos agrícolas 

No breve período de cinqüenta anos, entre os anos 1820 e 1870, o processo de 

trabalho agrícola nos Estados Unidos mudou dramaticamente à medida em que as máquinas 

puxadas por cavalo substituíam o trabalho simples e os implementos de madeira que 

utilizavam energia humana ou bois. Esta transição do trabalho rural para equipamentos de 

produção movidos por cavalos foi particularmente acentuada na tecnologia do cultivo dos 

pequenos grãos, transformando as operações de preparação do solo, semeadura, cultivo e 

colheita. Para sermos breves, concentramo-nos abaixo no desenvolvimento dos arados e das 

colhedeiras, mas outros tipos de inovações mecânicas de tração eqüina, como rastelos, 

semeadeiras, máquinas de plantar milho, enxadas, capinadeiras de dois sulcos, ceifadoras 

de feno e ancinhos, eram elementos integrais desta transformação tecnológica geral5. A 

difusão das várias inovações mecânicas, representando apropriações sucessivas do processo 

de trabalho na produção dos pequenos grãos, contribuiu para a rápida consolidação das 

bases do nascente setor de maquinário agrícola6. 

Danhof (1969: p. 181) sugere que "À medida em que cada avanço integrou-se numa 

seqüência, produziu-se como resultado o estabelecimento de um novo sistema integrado de 

operações, que permitiu uma multiplicação da área total que podia ficar aos cuidados de um 

único homem. Nos quarenta anos que se seguiram a 1820 a tecnologia ligada à agricultura 

revolucionou-se pela aplicação bem sucedida e mais eficaz da tração eqüina em cada etapa 

crítica do cultivo”7. A nova tecnologia para os pequenos grãos, em conjunção com a 

expansão dos mercados, constituiu-se num grande incentivo para o aumento da velocidade 
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com que diferentes operações de produção eram realizadas. Este fator determinou 

efetivamente a área total que uma força de trabalho dada podia cultivar e foi, portanto, um 

dos principais de terminantes da renda total. A substituição dos bois pelos cavalos como 

animais de tração também exigiu um investimento de capital consideravelmente superior na 

empresa agrícola. Contudo, as pressões para a mudança eram inexoráveis: "de fato, as 

vantagens dos arados de superior qualidade só foram compreendidas plenamente quando a 

utilização da força dos cavalos aumentou-lhes a velocidade de movimento". (ib.: p. 143). A 

mesma coisa se passou com as segadoras, as ceifadoras e os outros equipamentos agrícolas 

melhorados. 

 

Arados 

Nos anos 1820-70 o tipo de arado geralmente utilizado na agricultura americana 

mudou de um instrumento primitivo de madeira, normalmente fabricado pelos próprios 

agricultores ou por artesãos locais independentes, para um implemento padronizado de 

ferro ou aço produzido em massa por métodos fabris e disponíveis numa variedade de 

modelos adaptados a propósitos específicos8. Entretanto, o eclipse das fontes de suprimento 

local (on-farm) e dos artesãos "internos" ao processo de trabalho rural foi um processo 

demorado e somente se completou em seguida aos avanços nas técnicas de fundição e 

metalúrgicas em fins da década de 1860 e ao desenvolvimento de redes eficientes de 

distribuição. 

Além de seu desenho primitivo e de sua durabilidade limitada, o uso de madeira no 

lugar do ferro fundido constituía-se num difícil obstáculo à produção padronizada em 

grande escala, embora as características de certos arados de madeira "aperfeiçoados", tais 

como o Cary, fossem largamente imitadas. Os avanços nos desenhos dos arados de ferro 

fundido conduziram à sua gradual difusão no Leste americano a partir da década de 1820 

mas "os arados eram quase invariavelmente feitos na própria fazenda ou por um carpinteiro 

local ou fabricante de rodas de carroça assistido por um ferreiro" (ib.: p. 185). Esta situação 

transformou-se gradualmente nas décadas de 1840 e 1850 à medida em que projetistas 

empreendedores e fabricantes licenciados introduziram uma série de arados de ferro 

fundido aperfeiçoados, tais como o Peakskill e o Eagle. É significativo notar que estes ara-
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dos aperfeiçoados, mais leves, feitos para serem puxados por cavalos e não por bois, 

aumentaram muito a rapidez da aradura e da preparação do solo. 

Os arados de ferro fundido fornecidos por firmas do Leste americano ou fabricados 

localmente sob licença mostraram-se menos adequados para os solos mais leves e finos das 

planícies que se agarravam às relhas e aivecas. O problema de limpeza dos arados que isto 

ocasionava estava diretamente relacionado com imperfeições do processo de fundição, do 

que resultou que os ferreiros e fundidores continuassem a fornecer modelos feitos sob 

encomenda no Meio-Oeste ainda na década de 1850. O material preferido para estes 

experimentos eram as chapas de aço e, na década de 1850, diversos ferreiros, inclusive 

John Deere de Grand Detour, Illinois, introduziram, com sucesso, arados de aivecas de aço. 

A contribuição de Deere foi introduzir aiveca e relhas numa única peça de aço e esta 

inovação, embora. não exclusiva, lançou as bases de um empreendimento que iria tornar-se 

um gigante da indústria de maquinário agrícola. 

As limitações derivadas das condições tecnológicas existentes na metalurgia de 

então resultaram em aivecas e relhas quebradiças, exacerbando os problemas de 

comercialização causados pelo preço relativamente mais alto dos arados de aço. Tal como 

Danhof observa, a fabricação "de um arado plenamente satisfatório teve de esperar os 

desenvolvimentos na tecnologia das indústrias do ferro e do aço. Os arados mais baratos de 

aço e de ferro temperado que seriam a solução de tais problemas somente apareceram na 

década de 1870" (ib.: p. 199): O processo básico para o endurecimento das aivecas de ferro 

fundido, patenteado em 1867 por James Oliver de South Bend, Indiana, produziu uma 

aiveca muito resistente e durável que evitava o problema do agarramento dos solos tão bem 

quanto o aço. "Aperfeiçoando seu processo por meio de patentes subseqüentes sempre 

alerta no sentido de melhorar a execução de seus arados, Oliver, também, fez de seu 

negócio um império industrial. Com a introdução do arado de ferro temperado, o problema 

principal do lavrador da planície tinha sido resolvido" (Bogue, 1968: p. 151). 

 

Mecanização da colheita dos pequenos grãos 

Até a década de 1850, a tecnologia dominante para a colheita dos pequenos grãos e 

do capim era baseada no trabalho manual com uso da foice e da gadanha. Deste modo, a 
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oferta sazonal de mão-deobra determinava em grande medida a área total destas safras que 

os fazendeiros podiam cultivar. A colheita de pequenos grãos nos Estados Unidos 

experimentou transformação revolucionária entre meados da década de 1830 e o início da 

década de 1850, por intermédio da introdução das colhedeiras mecânicas. A difusão desta 

tecnologia forneceu um grande mercado novo para o desenvolvimento da produção fabril 

padronizada de maquinário agrícola em grande escala9. 

Mais de uma vintena de patentes para colhedeiras puxadas por cavalo tinham sido 

concedidas antes de 1830, mas as que foram dadas a Obed Hussey em 1833 e a Cyrus 

McCormick em 1834 foram decisivas na evolução de uma máquina colhedeira prática. Um 

fluxo de “inovações secundárias” nos próximos vinte anos trouxe aperfeiçoamentos 

significativos a estas primeiras colhedeiras que eram "de projeto tosco, de acabamento 

grosseiro e de desempenho pouco confiável" (Danhof, 1969: p. 229)10. Estes avanços 

quanto ao projeto, que reduziram progressivamente o número de trabalhadores e de cavalos 

necessários para a colheita, incluíam a introdução de um assento para o ancinhador, 

melhoras no desenho das barras e lâminas de corte e a introdução de uma máquina 

automática de ancinhar para substituir o trabalho antes feito manualmente. 

O grande impacto no processo de trabalho e na produtividade do trabalho desta onda 

de inovações mecânicas na tecnologia da colheita é captado por Bogue na seguinte 

passagem: 

O homem que podia cortar com a foicinha menos de um acre de grãos por dia podia 
com a gadanha cortar pelo menos dois; ponha-o no assento de uma colhedeira da 
Virgínia, e ele podia cortar de 10 a 15 acres por dia, com a ajuda de um homem para 
ancinhar o grão. Na década de 1860, a colhedeira capaz de ancinhar 
automaticamente já tinha eliminado este ajudante de muitos campos de colheita. An-
teriormente à Guerra Civil, pouco mais de 5 trabalhadores eram necessários para 
juntar os fardos atrás da colhedeira, e um número pouco menor logo após a guerra. 
A colhedeira Marsh Harvester reduziu este número a dois, e a enfardadora 
automática eliminou também estes homens (Bogue, 1968: p. 164). 
 

Os primeiros anos da difusão da tecnologia de tração eqüina foram acompanhados 

por um notável incremento do número de fabricantes e licenciados locais. Entretanto, "às 

vésperas da Guerra Civil... a primeira etapa da transição da indústria tinha ocorrido, a saber, 

a passagem da oficina do ferreiro para as pequenas firmas especializadas na manufatura dos 

implementos" (Vedder, 1975: pp. 33-4). A rapidez de penetração e expansão que 
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caracterizou a indústria de equipamentos agrícolas nestes anos de formação foi facilitada 

"pela expiração de diversas das patentes-chave obtidas por McCormick na década de 1850" 

e "pelo desenvolvimento de novas patentes estratégicas por parte de numerosos rivais" 

(Olmstead, 1975: p. 45). Entretanto, o início da depressão agrícola em fins da década de 

1870 e a diminuição do ritmo da colonização do Oeste levaram a um crescimento mais 

lento do mercado, largando as rédeas das tendências oligopolísticas. As duas décadas 

seguintes testemunharam uma intensa disputa por fatias do mercado e o número de grandes 

produtores na indústria de máquinas colhedeiras havia declinado de pouco mais de 100 para 

apenas 14 por volta do final do século. Em 1902, com apoio das empresas Morgan, 5 dos 

principais produtores fundiram-se para formar a International Harvester Company que, 

expandindo-se por intermédio de novas aquisições em 1903, deteve efetivamente o controle 

monopolístico sobre a indústria. Padrões largamente semelhantes de competição 

oligopolística, aquisições e fusões caracterizaram outros setores produtores de 

equipamentos agrícolas. 

Assim, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, estas tendências deram surgimento 

a uma indústria oligopolística madura, com seus modos característicos de competição e 

crescimento. A indústria de maquinário havia-se tornado indistinguível de outros setores 

dominantes da indústria e viu-se impelida pelas mesmas forças na direção da centralização 

do capital. As origens da John Deere e da International Harvester Company podem ser 

buscadas de modo semelhante na subordinação de um processo recebido de trabalho 

artesanal às relações e às forças de produção capitalistas. A diferença significativa é que 

estes capitais apenas se aproximaram de um segmento parcial de um processo extenso 

(rural) de produção. 

 

Novas bases energéticas do processo rural de trabalho 

Talvez a indicação mais marcante da diferença entre as atividades rurais e 

industriais é o desenvolvimento contrastante de sua base energética no século XIX. 

Enquanto a máquina a vapor fornecia a força motriz no setor manufatureiro, a mecanização 

da agricultura continuava a utilizar a energia do cavalo ou da mula. Na manufatura, a "na-

tureza" é decomposta por processamento e introduzida na máquina como um insumo de 
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matéria-prima que pode, então, ser adaptada à velocidade de produção da máquina. Em 

contraste com isto, a natureza, na produção agrícola, não pode ser reduzida a um insumo; 

na verdade ela é a própria "fábrica". Conseqüentemente, em vez de reestruturar o processo 

de produção, a mecanização efetivamente representou um implemento adaptado às 

características espaciais e temporais da agricultura. Ao contrário da revolução copernicana 

do setor manufatureiro, onde a natureza é forçada a circular em torno da máquina, na 

agricultura a natureza mantém sua 'predominância e é a máquina que deve circular. 

Não é por acaso, portanto, que a única atividade onde o motor a vapor foi aplicado 

com sucesso foi a debulha, precisamente porque ela age sobre o produto agrícola e não 

sobre o processo de produção11. Mesmo na debulha a máquina a vapor não chegou a 

substituir de modo pleno as máquinas puxadas por cavalos antes que fossem ambos 

superados pelo motor de combustão interna e por máquinas elétricas12. Foram feitas 

tentativas de usar motores a vapor para mover colhedeiras mecânicas na década de 1880, 

mas os verdadeiros avanços somente vieram com a introdução do motor de combustão 

interna nos anos imediatamente seguintes à Primeira Guerra. Nas décadas de 1920 e 1930, a 

difusão das colhedeiras mecânicas combinadas (ceifadeira e debulhadora) movidas por 

motores a gasolina acelerou-se, gradualmente substituindo a máquina debulhadora 

estacionária e a enfardadora de cereais na colheita dos pequenos grãos. (Rasmussen, 

1982)13. 

O primeiro trator automático movido a gasolina foi construído em 1892 por John 

Froelich, em Iowa, mas sua aceitação foi lenta e havia apenas 10 mil tratores em fazendas 

americanas por volta de 1910. As vendas aumentaram rapidamente logo em seguida à 

introdução do "Fordson" fabricado por Henry Ford em 1917 e que representou cerca de 

75% das 158.000 unidades vendidas em 1925 (Kudrle, 1975). Este modelo, entretanto, se 

restringia ao processo de aradura, e o sucesso do "Farmall" lançado em 1925 pela 

International Harvester, apropriado para todos os tipos de trabalho no campo 

(particularmente para o cultivo em fileiras), levou à retirada de Ford, temporariamente, do 

mercado americano de tratores em 1928. Outros grandes produtores de tratores eram John 

Deere; Allis-Chahners e Heinrich Lanz de Mannheim. De acordo com Kudrle (1975), o 

aperfeiçoamento mais revolucionário na tecnologia dos tratores anterior à Grande Guerra 
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foi o sistema de Ferguson, introduzido no mercado americano em 1939 através de um 

acordo de produção com Ford. 

O sistema de Ferguson com um engate especial para o controle hidráulico 
automático dos implementos integrahnente acoplados é provavelmente o único 
"salto qualitativo" identificável no desenvolvimento técnico do trator que, no geral, 
apresentou uma evolução gradual que dependia, em grande medida, da adaptação de 
aperfeiçoamentos realizados na indústria automobilística e nas indústrias que a 
abasteciam (Kudrle, 1975: p. 51). 
 

A inovação essencial do sistema de controle hidráulico de Ferguson foi dotar os 

tratores pequenos e leves de mais estabilidade e maior tração. 

Os desenvolvimentos do pós-guerra na tecnologia do trator foram relativamente 

secundários, concentrando-se na extensão dos "extras" e "opcionais" disponíveis, tais como 

o tamanho e o tipo do motor, tração nas quatro rodas e direção hidráulica. Kudrle (1975: p. 

53) observa uma convergência surpreendente entre o desenho do trator e as linhas do 

produto por volta do início da década de 1960, quando "...os diversos aspectos eram, de 

modo notável, semelhantes, desde a configuração, o desenho do motor, até o sistema 

hidráulico." Esta base tecnológica estática é uma das principais explicações para as graves 

dificuldades experimentadas pelas maiores firmas deste ramo industrial, tais como John 

Deere, Massey Ferguson e International Harvester, após a crise da OPEC de 1973 e a 

recessão mundial que se seguiu. Estas dificuldades continuaram durante a década de 1980, 

provocando uma reorganização drástica, com fechamentos de fábricas e tentativas de fusão, 

à medida que os fabricantes se ajustam ao que parece ser agora uma contração permanente 

no tamanho do mercado na América do Norte e Europa14. 

Embora a transição da energia animal para a energia mecânica e elétrica tivesse sido 

prolongada e somente se tivesse completado nos Estados Unidos sob o estímulo da 

Segunda Guerra Mundial, ela estabeleceu uma base estratégica comum para o processo 

rural de trabalho e a indústria urbana15. Em suma, o cavalo e suas fontes "naturais" de 

energia, representadas pelas forragens e pastos, foram substituídos por produtos industriais: 

o trator, o motor a gasolina e o motor elétrico16. Esta revolução nas fontes e na utilização da 

energia nas fazendas marca o fim do que poderia ser denominado a fase "mecânica" da 

apropriação industrial do processo de produção agrícola. A base biológica deste processo 

gradualmente assumiu a primazia como foco de apropriação e como centro dinâmico da 
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inovação agrícola, como veremos abaixo. 

 

Outras características da apropriação do trabalho 

A apropriação industrial do processo rural de trabalho normalmente restringiu-se 

apenas aos instrumentos de produção, embora com a hibridização das safras, como 

veremos, passou a ocorrer uma convergência cada vez maior entre as inovações mecânicas 

e químicas. As apropriações sucessivas da energia manual e animal, representadas pelas 

máquinas e tratores puxados por cavalos ou mulas, podem ser vistas como tentativas de se 

aplicar instrumentos mecânicos e novas fontes de energia a um imutável processo de 

produção baseado na terra. A base material da produção, a terra e a natureza, não foi 

revolucionada pela mecanização. Com efeito, tudo o que se exigia eram ajustes 

secundários, tais como a remoção de tocos de árvores e pedras, drenagem e nivelamento do 

terreno. As limitações da apropriação industrial podem ser vistas na impossibilidade de 

eliminação da terra, enquanto espaço, no cultivo de safras agrícolas. De fato, a 

característica principal da mecanização agrícola - sua mobilidade é determinada 

precisamente pela extensão espacial da produção dependente da terra. Este aspecto, por sua 

vez, restringiu a primeira fase da mecanização agrícola às fontes pré-industrais de força e 

de energia. Os capitais industriais viram-se forçados a se ajustar aos parâmetros espaciais 

fixos da produção agrícola e por isto foram incapazes de utilizar as fontes de energia típica 

da indústria do século XIX: o vapor e a eletricidade. O caso da debulhadora movida a vapor 

é instrutivo a este respeito. Nesta fase o grão perdeu as especificações espaciais da 

agricultura e tornou-se um simples insumo para uma máquina, conformando-se de mais 

perto ao padrão clássico de produção de máquinas. 

A difusão do trator também reflete a incapacidade de se concentrar o meio de 

produção básico - a terra. Seu principal atrativo é a mobilidade e, uma vez desenvolvidos os 

aperfeiçoamentos, os sistemas de autopropulsão, seu potencial como uma fonte móvel de 

energia serve para puxar maquinário acoplado (Bogue, 1983). O impacto da mecanização, 

deste modo, se fez sentir principalmente na velocidade e na organização interna do 

processo rural de trabalho, reduzindo as necessidades absolutas de mão-de-obra 

(especialmente na colheita) e gerando ganhos substanciais na produtiva do trabalho no in-
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terior de cada unidade agrícola. Entretanto, o fato de que as mudanças no rendimento por 

acre foram uma fonte desprezível, se não negativa, do crescimento da produção antes de 

1930, sublinha a subordinação continuada aos meios de produção natural, não 

reproduzíveis. 

Esta subordinação também revelou a incapacidade do processo de mecanização de 

transformar a natureza ou a terra concebidas na sua dimensão temporal. Isto é, os ritmos 

biológicos da produção agrícola e as descontinuidades criadas por estes entre o tempo de 

trabalho e o tempo de produção biologicamente determinado17. Por si só a mecanização 

exacerba estas descontinuidades ao aumentar a velocidade com que operações individuais 

do processo de trabalho podem ser realizadas, tal como se observa no declínio rápido e 

continuado das horas-homem por acre18. Isto nos recorda, entretanto, que o processo de 

mecanização está na raiz das principais transformações das estruturas sociais rurais nos 

países industriais avançados. Tomando os Estados Unidos como exemplo mais destacado, 

as necessidades declinantes de mão-de-obra na agricultura podem ser percebidas pela 

enorme queda no número absoluto da população rural em 24 milhões entre 1920 e 1980 e a 

redução do emprego agrícola total de 7,1 milhões para 3,3 milhões nos anos 1950-79 

(USDA, 1981; Tosterud e Jahr, 1982). Embora não seja o único, a mecanização tem sido o 

fator-chave no firme conhecimento do tamanho médio das unidades agrícolas e na 

conseqüente concentração da produção. O tamanho médio das unidades agrícolas nos 

Estados Unidos subiu de 139 para 393 acres nos anos de 1910 a 1976 (Paarlberg, 1980), e o 

número de unidades agrícolas caiu acentuadamente de 6,8 milhões em 1935 para 2,4 

milhões em 1980. Estas tendências serão consideradas pormenorizadamente no Capítulo 4.

 Finalmente, é importante destacar as dimensões de mercado da apropriação 

industrial representadas pela mecanização com base no motor de combustão interna. No 

caso dos tratores, por exemplo, o número em uso nas fazendas americanas subiu de 240 mil 

em 1920 para 1,6 milhão em 1940,3,4 milhões em 1950 e alcançou o pico de 4,9 milhões 

em 1965, antes de declinar ligeiramente para 4,4 milhões em 1975 (Cochrane, 1979). No 

entanto, a quantidade de potência disponível de tratores continuou a subir no período 1965-

75, uma vez que o tamanho médio dos tratores aumentou. Padrões de crescimento 

semelhantes, que implicavam em oportunidades correspondentes de acumulação para os 
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capitais industriais, caracterizaram outras categorias de maquinário agrícola, tais como 

máquinas combinadas de ceifar e debulhar grãos, colhedoras de milho e colheitadeiras 

forrageiras (ib.). 

 

A APROPRIAÇÃO INDUSTRIAL DO PROCESSO NATURAL DE 

PRODUÇAO 

 

A fase pré-industrial 

Na Europa Ocidental no século XVIII e início do século XIX, o crescimento 

populacional e a urbanização intensificaram as pressões de demanda sobre a base agrícola 

de recursos, dando maior alento às mudanças pré-industriais já em andamento nas safras e 

na criação de animais domésticos. Mudanças pré-industriais no sentido de que elas pouco 

deviam à apropriação industrial e aos insumos e instrumentos de produção manufaturados. 

A "nova criação de animais domésticos" transformou as práticas existentes ao introduzir 

um sistema diversificado de rotação de culturas, mais intensivo quanto ao uso de terra, que 

ocasionou tanto um aumento no rendimento dos grãos quanto maior capacidade 

relativamente ao número de animais de criação. O novo sistema de rotação baseava-se no 

cultivo arável de forragens leguminosas e de variedades de raiz grossa de plantas tra-

dicionais, tais como a beterraba-forraginosa, o nabo e a rutabaga (Dovring, 1966). Estas 

culturas reduziram a extensão de terras obrigatoriamente alqueivadas, liberando terra para o 

cultivo e fornecendo pasto e forragem invernal para números crescentes de animais de cria-

ção. A fertilidade do solo, concomitantemente, renovou-se graças às propriedades de 

retenção do nitrogênio derivadas das culturas das ervas forrageiras tais como o trifólio, a 

alfafa e outras variedades de feno1, e ao aumento da quantidade disponível de esterco 

animal19. Tal como Thompson (1968: p. 63) observa, "O conceito da fazenda mista, ponta-

de-lança desta revolução, foi essencialmente o conceito de uma unidade de produção auto-

suficiente" (ênfase nosso). 

                                                 
1 No original sainfoin (de sain, saudável, são, efoin, feno): erva forrageira leguminosa eurasiana perene, de 
flores rosadas (Onobrycbis viciaefolia); refere-se, também, a qualquer uma de diversas variedades de 
leguminosas do Novo Mundo. 
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O crescimento dos rebanhos foi vital para o novo processo de produção de grãos e 

implicou em pesadas demandas sobre o capital de investimento de todo inovador em 

perspectiva. "Na agricultura anterior ao capitalismo e à mecanização, os animais de criação 

constituíam o componente crítico do estoque de capital" (O'Brien, 1977: p. 169). Antes do 

declínio nos preços relativos dos grãos após 1850, especialmente do trigo, foram os 

incrementos nos rendimentos dos grãos obtidos através de aplicações ampliadas de adubos 

orgânicos, mais do que os preços dos animais, que se constituíram na principal causa da 

extensão da agricultura mista Gones, 1974). Do ponto de vista do apropriacionismo, o 

significado desses sistemas, cujo exemplo ideal é a rotação quádrupla e a produção 

intensiva de animais de criação de Norfolk, é que eles representaram uma solução, na maior 

parte, interna, para a renovação dos meios de produção. 

Esta discussão destaca o caráter auto-suficiente, integrado, do processo de produção 

agrícola no período inicial do capitalismo industrial. "O ciclo de produção da unidade 

agrícola mista era... um circuito fechado, e disto derivava toda sua beleza e simetria" 

(Thompson, 1968: p. 64). Entretanto, esta simetria iria revelar sua fraqueza estrutural em 

seguida à unificação mundial dos mercados de grãos e à competição imposta pelos 

produtores de monoculturas do Novo Mundo, enquanto o "circuito fechado" da produção 

desintegrou-se gradativamente após 1815 à medida em que crescia a demanda de dois 

insumos produzidos externamente à unidade agrícola: forragem animal processada 

industrialmente e fertilizantes. 

 

Apropriação industrial da oferta de nutrientes agrícolas 

Depois das guerras napoleônicas o "quadro de auto-suficiência das unidades 

agrícolas", pintado por Thompson (1968) para descrever a nova criação de animais 

domésticos do século XVIII, começou rapidamente a esvaecer. A agricultura britânica 

experimentou uma "segunda" Revolução Agrícola entre as décadas de 1820 e 70 quando se 

estabeleceram direções no processo de apropriação industrial que permanecem ainda 

centrais em nossos dias. Aqui examinamos a introdução de forragem animal 

industrialmente processada e o crescimento da indústria de fertilizantes inorgânicos, que 

culminou na síntese da amônia. 
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Torta de sementes oleaginosas e fertilizantes 

Desde o início do século XIX, os sistemas mistos de agricultura nas planícies 

britânicas desenvolveram práticas de produção de culturas aráveis e de criação de animais 

mais intensivas e de alta produtividade, conhecidas como ''alta agricultura" (high 

farming)20. A maior intensidade da "alta agricultura", que Jones (1974) seguindo a Pusey 

prefere denominar "alta alimentação" (high feeding), foi alcançada através da 

suplementação da produção, interna à unidade agrícola, de culturas forrageiras e adubo 

orgânico, por compras externas de tortas de sementes oleaginosas e fertilizantes. "Quanto 

maior a escala de alimentação com forragem produzida e comprada na unidade agrícola e 

quanto mais intensas as aplicações do fertilizantes prouzidos e comprados na unidade, tanto 

maior o produto disponível para venda e o adubo para a próxima rodada do cultivo, isto é, 

tanto mais alta a agricultura" (Jones, 1974: p. 193). Pelo menos até o final da década de 

1850, quando importações regulares de trigo começaram a aparecer numa escala 

substancial, "o incremento no rendimento dos grãos era tido como a razão do ser de tais 

sistemas" (ib.: p. 193). 

O gado passou a ser alimentado com torta de sementes oleaginosas, numa escala em 

rápida expansão, após 1815 com a produção doméstica feita de sementes importadas 

subindo de 23.000 toneladas para 190.000t em 1856. As importações de tortas também 

cresceram muito, com o consumo anual alcançando a média de 775.000t por volta de fins 

da década de 188021. Thompson (1968) diz que estes gastos eram feitos principalmente para 

aumentar o rendimento das safras, particularmente dos cereais. "Era principalmente quanto 

à sua contribuição para a produção de esterco, pelo menos até a década de 1860), que as 

tortas eram positivamente avaliadas" (ib.: p. 68). A demanda agrícola transformou, assim, 

as sementes oleaginosas, de um elemento descartado, em um importante produto derivado 

da extração industrial de óleos da linhaça, da semente de colga e, a partir da década de 60, 

da semente de algodão. Esta demanda, por sua vez, sustentou a consolidação de um amplo 

setor industrial hidráulico de esmagamento de sementes, com moinhos localizados 

principalmente em Hull e Londres. 

Os desembolsos com fertilizantes externos à unidade agrícola aumentaram de modo 

significativo no início do século XIX, com os adubos ósseos sendo favorecidos como fonte 
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de fosfato e nitrogênio até que as importações de guano emergiram como alternativa com-

petitiva na década de 4022. Os depósitos domésticos de coprólitos forneceram suprimentos 

comerciais de superfosfatos antes que as importações mais baratas de rocha fosfática 

começassem na década de 1870. Um dos fundadores da indústria de fertilizantes, John 

Bennett Lawes, estava entre os primeiros a reconhecerem as oportunidades industriais 

apresentadas pela incipiente ciência da química agrícola. Lawes patenteou um processo 

para produzir superfosfato através do tratamento dos coprólitos encontrados no solo com 

vitríolo e em 1843 ele abriu sua fábrica em Deptfort23. Seis fábricas de superfosfatos es-

tavam em funcionamento na Inglaterra na década de 1850, e a produção subiu de 21.000t 

em 1868-71 para 500.000t em 1887-91 usando rocha fosfática importada. Grandes 

quantidades de ácido sulfúrico são utilizadas na produção de superfosfatos, e na virada do 

século a indústria de fertilizantes já havia tomado o lugar dos produtores de barrilha de 

Leblanc como os principais consumidores da indústria química24. A indústria britânica 

também dependia das importações para outros nutrientes agrícolas e na década de 1860 o 

nitrato de sódio, oriundo do Chile, gradualmente veio a substituir o guano como o principal 

fertilizante nitrogenado. Entretanto, a produção de sulfato de amônia a partir dos dejetos 

das minas de gás já estava assumindo importância na década de 1870. As importações do 

terceiro mais importante nutriente agrícola, a potassa, das minas de Stassfurt também co-

meçaram a expandir-se nesse período, alcançando 30.000t em 1890.  

Thompson (1968) estima que a tonelagem de forragem adquirida decuplicou no 

período 1830-1880 enquanto que a de fertilizantes cresceu quase trinta vezes; tanto a 

tonelagem da forragem quanto a dos fertilizantes dobraram entre 1864-77. Os gastos anuais 

com os insumos adquiridos alcançaram a média de 3 milhões de libras em fins da década de 

1830, 10 milhões na década de 50 e 25 milhões no início da década de 80 (ib.: p. 71). A 

indústria, claramente, tinha dado o primeiro passo decisivo no sentido de suplementar as 

fontes naturais, biológicas, dos nutrientes agrícolas e das forragens, introduzindo insumos 

industrialmente processados no sistema de produção caracterizado, até então, por seu 

"circuito fechado". 

No caso dos fertilizantes industriais, esta espécie de cabeça-de-ponte econômica foi 

acompanhada pela penetração no interior dos ciclos fechados que governam a oferta de 
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nutrientes agrícolas e por seu deslocamento parcial. O processo de produção agrícola foi 

liberado de sua exclusiva dependência com relação às matérias orgânicas e aos ciclos 

naturais de renovação da fertilidade, temporalmente fixos. "A maior parte dos solos contém 

grandes reservas de N (nitrogênio) mas ele se encontra combinado com matéria orgânica e 

só é liberado lentamente pela atividade microbiana" (Cooke, 1982: p. 469). Aplicações do 

fertilizante industrial N tornaram possível não só restaurar a fertilidade do solo mais 

rapidamente que por meios naturais, como também permitiram aumentar a disponibilidade 

natural de N derivada da matéria orgânica e das chuvas, ocasionando melhoras no 

rendimento das safras e na intensidade de produção. 

A agricultura britânica, deste modo, emergiu desta segunda revolução agrícola como 

um setor quantitativamente significativo do processo de acumulação, para capitais 

industriais e comerciais determinados. Como vimos, estas crescentes aquisições de insumos 

foram de grande importância na expansão ininterrupta da indústria química pesada. Este 

desenvolvimento, que havia recebido seu impulso inicial por meio da bem-sucedida 

substituição das fontes animais e vegetais de detergentes, alvejantes e tinturas para tecidos, 

prenunciou a posição da indústria química na unificação dos processos de apropriacionismo 

e substitucionismo e no domínio de suas fases ulteriores25. 

 

Controle industrial da economia do nitrogênio: a síntese da amônia 

Tal como ocorrido nas operações de acabamento da indústria têxtil, a transição da 

matéria-prima vegetal para mineral simultaneamente afrouxou as limitações do lado da 

oferta e criou mercados para novos produtos: os fertilizantes industrialmente processados. 

Os depósitos minerais prestavam-se mais facilmente ao controle capitalista e à 

transformação industrial, ao mesmo tempo que o ácido sulfúrico e o sulfato de amônia já 

eram obtidos por processos estabelecidos de produção industrial. As décadas próximas à 

virada do século testemunharam uma notável expansão da produção industrial de 

superfosfatos por toda a Europa Ocidental e América do Norte. Entretanto, a expressão 

definitiva desta tendência na direção dos fertilizantes processados é a síntese da amônia e o 

desenvolvimento de um processo industrial eficiente de fixar o nitrogênio. 

Esta inovação, que criou um novo grande setor industrial no período entre as duas 
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guerras mundiais, representa um avanço revolucionário na apropriação industrial dos ciclos 

naturais da produção agrícola. Com as ofertas virtualmente ilimitadas de fertilizante nitro-

genado, a renovação da base material da produção podia ser acelerada e sua produtividade 

intensificada26. A síntese da amônia é a culminância de uma longa luta para pôr o lado da 

oferta na "economia do nitrogênio", o principal de terminante do crescimento das culturas 

nos sistemas intensivos, sob controle industrial direto27. 

Na década de 1890 os cientistas passaram a preocupar-se, cada vez mais, com o 

problema da fixação do nitrogênio industrial e expressaram a esperança de que ele 

resolveria os problemas da escassez de alimentos e da fome (Haber, 1971). Neste ínterim, a 

produção de superfosfatos continuou a crescer rapidamente usando técnicas simples de 

esmagamento e composição. Disto resultou que "o fabricante de fertilizantes esteve, por 

muito tempo, alheio à dinâmica do progresso químico e, mesmo quando realizava 

operações em grande escala, estas eram quimicamente elementares" (ib.: p. 98). Esta base 

técnica transformou-se a ponto de se tornar irreconhecível com o advento dos processos 

industriais de fixar nitrogênio. Estas inovações eram reflexo da emergência de uma nova 

disciplina - a química física - e do extraordinário progresso da engenharia química. 

Antes de 1914, o nitrogênio sintético era produzido comercialmente pelo processo 

do arco elétrico e, principalmente, pelo processo da cianamida Frank-Caro. Fábricas que 

adotavam este último se estabeleceram em diversos países europeus e a aquisição dos 

direitos para a América do Norte levou à formação, em 1907, da American Cyanamide 

Company. O processo Haber-Bosch de síntese da amônia, patenteado pela Badische Anilin-

und Soda-Fabrik (BASF) tomou-se, subseqüentemente, o mais bem-sucedido processo de 

fixação do nitrogênio, principalmente porque suas necessidades totais de energia por 

tonelada de nitrogênio eram consideravelmente inferiores às de seus rivais28. Sendo o 

primeiro processo industrial a realizar reações químicas de gases em temperaturas e 

pressões muito altas, alguns problemas formidáveis de engenharia química tiveram que ser 

superados. (Reader, 1970; Haber, 1971). A tecnologia avançada das altas pressões e a 

operação em fluxo contínuo das grandes fábricas, exigidas pelo processo Haber-Bosch, 

conduziram a produção de fertilizantes à linha de frente da indústria química pesada. Com 

efeito, Haber (1971: p. 91) considera a difusão de fábricas de amônia sintética como "talvez 
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o principal aspecto da química industrial no período entre as duas guerras". 

A síntese da amônia foi a vanguarda de uma nova onda de progresso técnico na 

indústria química, representada pelos fertilizantes, pelos plásticos e pelas fibras artificiais, 

que produzia mudanças estruturais comparáveis com as provocadas na década de 1870 pelo 

processo Solvay de produção de amônia-soda, pelas invenções de Nobel e pela produção de 

corantes sintéticos (Reader, 1970). Entretanto, a inesgotável fonte desta nova geração de 

inovações permaneceu a mesma: "Esta revolução tecnológica derivou, em grande medida, 

da busca ininterrupta de substitutos sintéticos para as matérias naturais" (ib.: p. 255). 

A indústria de amônia sintética expandiu-se extraordinariamente na década de 1920 

à medida em que a nova tecnologia tornou-se mais amplamente acessível e outras firmas do 

setor químico, incluindo a Allied Chemical, desenvolveram seus próprios processos. 

Entretanto, esta rápida difusão logo criou uma situação de excesso de capacidade, que se 

tornou crônica na década de 1930. Embora os preços experimentassem uma queda 

acentuada a partir de meados da década de 1920, as duas principais produtoras de 

nitrogênio, IG Farbenindustrie e ICI, continuaram a expandir sua capacidade produtiva, e a 

oferta global inchou ainda mais com a produção de nitrato do Chile e da amônia derivada. 

Com o crash de 1929 a indústria de fertilizante com base no nitrogênio enveredou por um 

longo período de crise, tendo ocorrido o fechamento de fábricas, subutilização da capacida-

de instalada e a formação, em 1930, do cartel do nitrogênio, para controlar o mercado 

mundial (Reader, 1975). 

 

CIÊNCIA AGRÍCOLA E INOVAÇÃO BIOLÓGICA: NOVAS SEMENTES 

Como o caso dos nutrientes agrícolas inorgânicos o demonstra, os capitais 

industriais exploraram as oportunidades que a criação prática de animais domésticos e os 

avanços iniciais na ciência dos solos tinham revelado, para se apropriarem de um 

importante elemento do processo biológico de produção. A transição, em primeiro lugar, 

das matérias-primas vegetais para as minerais e, em seguida, de modo notável, para a 

síntese da amônia, indica como esta apropriação foi progressivamente internalizada como 

um setor de acumulação por parte da indústria química, tornando-se um núcleo importante 

das atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e absorvendo imensos recursos de 
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investimentos29. Nos casos de novas variedades de cultura, entretanto, embora a pesquisa 

genética identificasse novas oportunidades de transformar a produção agrícola, inicialmente 

estas não podiam ser exploradas como inovações industriais de direito exclusivo. No 

entanto, os rendimentos declinantes das culturas associados com os padrões prevalentes de 

apropriação deram destaque à necessidade de intervenção nos determinantes biológicos da 

produtividade agrícola30. Portanto, coube ao estado tomar a iniciativa de promover e 

institucionalizar a atividade de pesquisa nesta área. Disto resultou uma estrutura única de 

pesquisa agrícola sob auspícios públicos, devotada à inovação biológica e genética. 

A divisão do trabalho estabelecida entre pesquisa pública e privada antes de 1914 

foi posta em questão pela descoberta das técnicas de hibridização das culturas. Esta 

invenção constituiu-se na mola propulsora para a apropriação industrial do processo natural 

de produção. Todos os setores agroindustriais, o de maquinário agrícola, o químico e o de 

processamento, foram forçados a adaptar suas estratégias de crescimento a fim de 

incorporar as oportunidades revolucionárias criadas pelas sementes híbridas e pela nova 

genética das plantas. Embora seja possível identificar trajetórias separadas, a tendência 

dominante tem sido a convergência das inovações mecânicas, químicas e genéticas para 

formar um "pacote" tecnológico complementar e de integração crescente, que incorpora 

tanto o processo de trabalho quanto o processo natural de produção. 

Nos parágrafos seguintes, veremos como as novas técnicas de criação de plantas 

permitiram a completa mecanização do cultivo nas principais espécies de cultura. As 

inovações genéticas também tornaram possível adaptar as características das diversas 

culturas para adequá-las às necessidades específicas das indústrias de processamento, como 

observamos no Capítulo 2. No entanto, é acima de tudo na indústria química que a 

convergência tecnológica se mostra mais evidente, e os rendimentos mais elevados das 

culturas cada vez mais dependem das aplicações intensivas de fertilizantes e de produtos 

químicos para proteção das plantas. Os altos rendimentos e as variedades de culturas 

positivamente sensíveis ao uso de fertilizantes constituem a inovação central da "Revolução 

Verde", principal veículo para a transformação da agricultura do Terceiro Mundo por parte 

dos capitais agroindustriais multinacionais. Mais recentemente, esta integração ao nível da 

pesquisa entre técnicas genéticas e químicas consolidou-se industrialmente, como 
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destacamos no Capítulo 3. Assim, as principais corporações químicas têm adquirido firmas 

produtoras de sementes a fim de manter e fortalecer a aliança simbiótica entre os 

aperfeiçoamentos biológicos e a apropriação química. 

Diversos exemplos ilustram como a apropriação mecânica e as inovações biológicas 

convergiram para estender o controle sobre o processo rural de trabalho e, assim, criar 

novas oportunidades de investimento para os setores de equipamento agrícola31. No início 

da década de 1950, o último obstáculo à completa mecanização do cultivo da beterraba era 

a tarefa de desbastar as plantas mais fracas, impostas pelo uso das sementes de germinação 

múltipla que produziram um aglomerado de diversas plantas. Este obstáculo foi superado 

pelo desenvolvimento paralelo de novo maquinário e de sementes de germinação una mais 

especificamente adaptadas às exigências das operações mecanizadas de desbaste que às 

manuais. "Hoje, com o plantio preciso de sementes de germinação una e com o uso de um 

desbastador mecânico, a produção de beterrabas para açúcar nos Estados Unidos está 

completamente mecanizada. Os produtores se tornaram independentes do trabalho de 

migrantes" (Rasmussen, 1982: p. 84). Um outro exemplo da convergência entre inovação 

mecânica e biológica é encontrada na colheita de tomate na Califórnia que até 1964 foi feita 

manualmente por trabalhadores mexicanos recrutados com base no "Programa Bracero". 

Esta tarefa foi apropriada industrialmente através da introdução de uma colheitadeira junto 

com uma nova variedade de tomate que homogeneizou o amadurecimento da planta e que 

podia resistir à manipulação mecânica. "Em 1963 apenas 1,5 % dos tomates produzidos na 

Califórnia para a indústria de procesamento foi colhido mecanicamente; por volta de 1968 

esta proporção tinha subido para 95% e agora é virtualmente 100%" (ib.: p. 84). 

No caso do algodão, a inovação genética tinha um papel talvez ainda mais decisivo 

no processo de mecanização. Uma eficiente colheitadeira mecânica já estava disponível nos 

meados da década de 40 mas o seu funcionamento dependia da adaptação da planta, porque 

o algodão florescia sucessivamente durante várias semanas, impedindo assim uma única 

colheita. "Mecanização eficiente de algodão exigia modificações na planta para que os 

casulos brotassem numa altura maior e durante um período menor." Mais ainda, "foram ne-

cessários agora produtos químicos para controlar as ervas daninhas e tirar as folhas da 

planta antes da colheita", como também o trabalho conjunto de "engenheiros e 
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entomologistas no esforço de desenvolver pesticidas apropriados e assegurar a sua difusão 

pela plantação de maneira mais eficaz" (ib.: p. 191). Estas mudanças necessárias na me-

lhoria de plantas, no uso de produtos químicos e no manejo agrícola foram levados a frente 

pelo sistema de pesquisa pública, Em 1946 o Congresso alocou fundos especiais para 

apoiar um programa de pesquisa conhecido como o Projeto Nacional de Mecanização de 

Algodão. Vinte anos mais tarde a mecanização do algodão estava bem difundida e avançou 

ainda mais depois da introdução de herbicidas, inseticidas e fungicidas. (Fite, 1980). 

Neste caso como em outros, a inovação biológica foi acompanhada não apenas por 

um aumento de mecanização, mas também pelo uso mais intensivo de fertilizantes e 

agroquímicos, apontando para a complementaridade entre as distintas linhas de apropriação 

industrial que compõem este pacote32. As origens científicas desta convergência 

tecnológica devem ser buscadas na transformação da biologia e no crescimento vigoroso da 

teoria genética mendeliana no início do século XX (Allen, 1978). O florescimento desta 

pesquisa genética estabeleceu a base teórica das técnicas de melhoria vegetal utilizadas no 

desenvolvimento e na ampla difusão de variedades de milho híbrido nos anos 30, de alto 

rendimento, sensíveis ao uso de fertilizantes e adaptadas à colheita mecânica. 

Subseqüentemente, a pesquisa genética consolidou ainda mais o seu papel de pivô na 

inovação agrícola: a semente se tornou o portador do progresso técnico na biologia de 

plantas que, refortalecida pelos novos avanços na bioquímica e genética molecular durante 

os anos 50 e 60, se confirmou como o foco privilegiado de apropriação industrial33. De fato, 

a seleção de variedades e linhagens é tão antiga como a própria agricultura. Estes métodos 

foram sistematizados durante o longo período da primeira Revolução Agrícola, mas 

naquela época faltaram mecanismos adequados para controlar a difusão de linhas 

biológicas melhoradas e os ganhos de produtividade daí decorrentes. Como veremos 

abaixo, estes mecanismos foram alcançados com base nas técnicas de hibridização, 

aproveitando avanços na biologia e genética mendeliana34. 

Na ausência de um mecanismo adequado de apropriação que permitisse direitos de 

propriedade por parte do capital industrial, deixou-se quase exclusivamente para o Estado o 

incentivo da ciência agrícola em seus anos de formação. A Alemanha estabeleceu as pri-

meiras estações de experiência agrícola na década de 1850, mas "o desenvolvimento da 
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pesquisa agrícola em grande escala, com financiamento governamental, parece ter sido 

basicamente um fenômeno americano" (Rossiter, 1979: 242)35. As pressões a favor de uma 

rede nacional de estações agrícolas experimentais estavam freqüentemente associadas nos 

Estados Unidos com demandas por instituições de ensino superior devotadas à agricultura, 

e diversas faculdades estaduais foram estabelecidas na década de 1850 antes que o Morrill 

Act de 1862 criasse o sistema estadual de faculdades agrícolas com base nas doações de 

terras2. A pesquisa agrícola a nível estadual foi, inicialmente, realizada nos departamentos 

acadêmicos das novas escolas, o que levou a uma certa confusão entre a pesquisa e os 

objetivos educacionais mais amplos. Tal confusão não foi inteiramente desfeita pelo Hatch 

Act de 1887. Esta lei forneceu fundos federais para estações agrícolas experimentais, mas o 

comprometimento institucional firme com os serviços de extensão e com as atividades 

promocionais alcançou prioridade sobre a pesquisa científica básica (Rosenberg, 1977)36. 

Esta situação foi parcialmente corrigi da pelo Adams Act de 1906, que dobrou o nível 

federal de financiamento dado às estações experimentais e destinou estes recursos 

adicionais para a "pesquisa original". Gradualmente desenvolveu-se uma divisão do 

trabalho entre ciência básica e pesquisa aplicada no interior do sistema de estações 

experimentais e de faculdades agrícolas e o Smith-Weaver Act de 1914 veio a racionalizar 

ainda mais esta estrutura institucional ao alocar muitas das funções de aconselhamento e 

educação desempenhadas pelas estações experimentais para os Serviços Cooperativos de 

Extensão (Cooperative Extension Services). 

Foi no interior deste quadro geral de pesquisa agrícola sob financiamento público 

que, apesar de todos os seus problemas iniciais, os "fundamentos da moderna teoria 

genética começaram a se formar" (Parker e Decanio, 1982: p. 652). Para estes autores "foi 

apenas em fins da década de 1930 que os pesados investimentos... que haviam criado as 

modernas instituições de pesquisa agrícola, começaram a render frutos" (ib)37. É para estes 

"frutos", na hibridização do milho e na subseqüente extensão destas técnicas biológicas à 

agricultura tropical e subtropical - a chamada "Revolução Verde" - que nos voltamos agora. 

                                                 
B Em inglês, ''state land-grant college system”: designa um sistema de escolas de nível superior ou de 
universidades que receberam, originalmente, concessões federais de terras sob a condição de oferecer 
cursos na área da agricultura e das artes mecânicas. Atualmente são custeadas pelos governos estaduais 
embora recebam fundos suplementares do governo federal. (N. do T.) 
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Semente híbrida de milho e a nova tecnologia "genérico-química" 

Em recente trabalho, Bogue (1983) história o esforço acumulado de pesquisa que 

conduziu ao desenvolvimento da semente híbrida de milho, começando com a observação 

empírica relativa ao vigor dos híbridos, ou heterose, e com a técnica de hibridização inven-

tada por W. J. Beal em fins da década de 187038. Por volta de 1915, George H. Schull, 

trabalhando na Carnegie Corporation, organização privada de Nova York, dependente de 

doações filantrópicas, alcançou compreensão teórica do efeito da heterose e demonstrou 

que os "rebentos híbridos das linhas de milho internamente cruzadas eram notavelmente 

mais produtivas que as cepas de origem". Entretanto, "parecia, inicialmente, impossível 

produzir quantidades adequadas de semente a partir das debilitadas linhas originais de 

cruzamento interno" (ib.: pp. 10-11). Este obstáculo à produção de semente híbrida de 

milho em escala comercial foi superado antes de 1920 pelas pesquisas efetuadas na estação 

experimental agrícola do Estado de Connecticut, onde Donald F. Jones cruzou dois únicos 

híbridos cruzados, ou de primeira geração, e "produziu o mais famoso cruzamento duplo na 

história agrícola, o híbrido Bur-Leaming, que superou a produtividade das melhores 

variedades de milho de polinização aberta... em cerca de 20%" (ib.: p.11). 

As inovações subseqüentes na semente híbrida de milho concentraram-se na seleção 

de variedades adaptadas às condições muito específicas do Corn Belt do Meio-Oeste 

americano e de seus ecossistemas sub-regionais. Este trabalho foi inicialmente empreen-

dido num programa conjunto de criadores de plantas, nos níveis federal e estadual. 

"Quando os botânicos do Meio-Oeste se convenceram de que possuíam híbridos 

produtivos, eles puseram as sementes de linhas de cruzamento interno à disposição dos 

produtores participantes de sementes e dos fazendeiros a custos mínimos" (ib.: p.12). 

Bogue nota que em Iowa a proporção das terras plantadas com a semente híbrida saltou de 

14% em 1936 para 52% em 1938. 

Estas relações institucionais generosas forneceram um pano de fundo atraente, mas 

dois fatores foram absolutamente críticos para a apropriação industrial deste avanço 

considerável na criação de plantas. Em primeiro lugar, a técnica de hibridização de 

cruzamento duplo que tornou possível a produção comercial de sementes e, em segundo, o 

fato de que a maioria das variedades de milho híbrido é "específica para o local" a que se 
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destina. Isto se deve principalmente à "sensibilidade das variedades à temperatura e ao 

tempo de exposição à luz" (a floração depende da extensão do dia), e "outros fatores eco-

lógicos, tais como a precipitação pluviométrica e a presença de germes patogênicos" 

(Hayami e Ruttan, 1971: pp. 147-8). Estas limitações ambientais sobre as variedades 

híbridas individuais exerceram uma profunda influência sobre o processo de difusão: "o 

desenvolvimento do milho híbrido representa, portanto, a invenção de um método de 

inventar variedades adaptadas a cada região específica de plantio e não apenas a invenção 

inicial através dos processos correntes de comercialização e de disseminação do 

aprendizado" (ib.: p 148). 

As limitações biológicas da especialidade das variedades e o baixo rendimento da 

descendência do milho de cruzamento duplo criou, assim, as condições necessárias para a 

apropriação privada. Ao contrário das variedades de polinização aberta, a nova semente 

tinha que ser comprada a cada ano, enquanto os capitais privados sentiram-se atraídos pelas 

perspectivas de lucros monopolísticos que poderiam advir das sementes híbridas criadas 

para sistemas ambientais regionais específicos. Tal como ocorrera anteriormente em 

variedades de plantas aperfeiçoadas, a inovação biológica era comercializada através da 

semente, mas a hibridização oferecia aos capitais privados um controle muito maior sobre a 

distribuição dos ganhos de produtividade39. Com efeito, "a possibilidade de apropriação 

privada das linhas superiores de cruzamento interno assegurava proteção à firma inovadora, 

semelhante à proteção que o sistema de patentes fornecia às invenções mecânicas" (ib.: p. 

148)40. 

A legislação de proteção aos direitos dos criadores de plantas, aprovada em 1970, 

fortaleceu estas salvaguardas, mas é certo que a hibridização, por si só, constituiu-se num 

forte incentivo para a entrada neste ramo industrial. É assim que, "por volta de meados da 

década de 1950, o setor privado se havia tornado a fonte principal de pesquisas do novo 

milho híbrido, embora as linhas de cruzamento interno liberadas pelas estações 

experimentais continuassem a ser de grande importância para a indústria de sementes 

híbridas" (ib.: p. 148, grifo nosso). 

Um trabalho recente de Kloppenburg (1984) dá razões mais precisas para esta 

transformação no equilíbrio das fontes de pesquisa, explicando que as técnicas de 
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hibridização, juntamente com o sistema público de pesquisas, haviam inicialmente 

favorecido a emergência de muitos pequenos produtores de sementes comerciais. 

Anteriormente ao desenvolvimento do milho híbrido, a indústria privada de 
sementes era pouco mais que um negociante das variedades 'criadas em escola', 
desenvolvidas pelas instituições públicas de pesquisa agrícola. Uma vez que a 
semente das variedades de polinização aberta podia ser poupada e replantada... os 
preços comerciais das sementes não podia desviar-se dos preços alcançados pelo 
volume dos grãos e havia pouco incentivo para a pesquisa privada (Kloppenburg, 
1984: p. 297). 
 

A hibridização transformou esta situação e dezenas de firmas, incluindo os líderes 

deste setor industrial, Pioneer Hi-bred e De Kalb, se estabeleceram nas décadas de 1920 e 

1930. Entretanto, era fácil penetrar neste novo ramo industrial e as estações experimentais 

até treinavam os agricultores na produção de sementes híbridas, em pequena escala. O 

verdadeiro obstáculo à maior concentração industrial era o sistema público de pesquisas de 

cujos esforços os produtores de sementes híbridas, em pequena escala, dependiam "tanto no 

desenvolvimento de variedades comerciais adequadas quanto no suprimento das linhas 

originais de cruzamento interno para estas variedades" (ib.: p. 301). As maiores companhias 

de sementes foram bem-sucedidas na articulação de seus interesses e na demanda para que 

a pesquisa pública se afastasse do desenvolvimento de linhas comerciais de milho, 

minando, deste modo, os pequenos produtores e fazendo com que os gastos com pesquisa e 

desenvolvimento científico se tornassem uma eficiente barreira à penetração deste setor 

industrial. 

Assim, a pesquisa agrícola financiada com recursos públicos acabou subsidiando e 
servindo, de modo eficaz, a indústria privada. As sementes híbridas desenvolvidas 
em instituições públicas ainda eram usadas em 72 % das linhas híbridas comerciais 
em 1979. O desenvolvimento do milho híbrido e a castração dos programas públicos 
de pesquisa na área criaram um importante espaço novo para a acumulação do 
capital. A indústria americana de sementes deve sua existência à criação do milho 
híbrido (que) ainda se constitui como centro vital da indústria de sementes, 
representando quase a metade dos 4 bilhões de dólares em vendas de sementes que 
as companhias americanas realizaram em 1981 (Kloppenburg, 1984: pp. 301-2). 

 
A nova técnica de hibridização foi rapidamente incorporada às estratégias 

mecânicas e químicas de apropriação. Na produção de milho, por exemplo, as condições 

técnicas para a colheita mecânica foram estabelecidas em meados da década de 1920 em 

seguida à introdução dos tratores de múltipla utilização dotados de montagens de rodas 
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adequadas para o cultivo em fileiras e potência suficiente para mover máquinas (Bogue, 

1983). Os colhedores mecânicos de milho, bem desenhados, adaptados para o trabalho 

simultâneo em duas fileiras, apareceram na década seguinte, mas não eram "eficientes em 

termos de custos para alguns fazendeiros do Meio-Oeste até que o milho híbrido minimizou 

a perda de grãos ocasionada pela colheita mecânica" (ib.: p. 21). Este resultado se deveu à 

criação de variedades híbridas bastante resistentes para vencer a tendência ao 

despencamento do talo, que produziam espigas a uma altura uniforme e que amadureciam 

ao mesmo tempo. 

As novas variedades de milho híbrido contribuíram de modo significativo para 

interromper a longa tendência declinante no rendimento por acre de terra arável que havia 

caracterizado a agricultura americana no período 1880-1920. Esta reversão, juntamente 

com um aumento médio no rendimento de 2,1% ao ano entre 1940 e 1960, foi 

acompanhada por um notável aumento no consumo de fertilizantes41. Como vimos antes, a 

difusão da síntese da amônia em fins da década de 1920 levou a um substancial excesso de 

capacidade na indústria de fertilizantes à base de nitrogênio, acentuando a tendência 

declinante no preço real dos fertilizantes inorgânicos, que continuou virtualmente sem 

interrupção até o início da década de 1970 (Johnston e Kilby, 1975). O papel catalisador 

das variedades de milho híbrido na expansão dos mercados para os fertilizantes e os 

produtos químicos para proteção das plantas é enfaticamente reconhecido por Hayami e 

Ruttan: 

Anteriormente à introdução de milho híbrido, os intensos esforços para induzir os 
fazendeiros a usar fertilizantes e práticas avançadas de gerenciamento foram 
relativamente malsucedidos. O trabalho recente de aperfeiçoamento do milho tem 
sido dirigido para o desenvolvimento de variedades cada vez mais eficientes em 
conversão de energia e nutrientes. Os níveis mais altos de adubação ( ..) não teriam 
sido lucrativos não fossem os aperfeiçoamentos das variedades, e os tetos mais 
elevados de rendimento associados com as sementes híbridas melhoradas tornaram 
lucrativo o desenvolvimento e a adoção de materiais e práticas mais eficazes na 
proteção das plantas (Hayami e Ruttan, 1971: p. 149, nosso grifo).42 

 
As vendas dos agroquímicos e das sementes também foram diretamente estimuladas 

pelos programas de criação de plantas destinados explicitamente ao desenvolvimento de 

variedades híbridas adaptadas a uma maior concentração de plantas na área de cultivo. 

Desde meados da década de 1930, a taxa de plantio para o milho subiu de 12.000 para 
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24.000 sementes por acre em 1978, "dobrando, assim, o volume de vendas de sementes. As 

maiores concentrações de plantas na área de cultivo estavam sujeitas ao aumento dos 

insetos, doenças e ervas daninhas, o que, por sua vez, estimulou o uso de inseticidas, her-

bicidas e fungicidas. A produção de milho responde agora por um terço das vendas de 

herbicidas nos Estados Unidos e um quarto do mercado de inseticidas" (Kloppenburg, 

1984: p. 303). 

Assim, o milho híbrido foi instrumentado na convergência dos setores de 

equipamento agrícola e agroquímico, marcando um novo limiar no processo de apropriação 

industrial. Esta convergência, que recebeu impulso novo advindo das inovações genéticas 

das culturas, estabeleceu o padrão para os "pacotes" tecnológicos associados, mais tarde, 

com a industrialização das operações agrícolas no Terceiro Mundo. 

A revolução das sementes e fertilizantes que se pode testemunhar no Corn Belt teve 

uma contrapartida tropical precoce em Taiwan, onde a administração colonial japonesa 

depois de 1900 desenvolveu cepas de arroz positivamente sensíveis ao uso de fertilizantes, 

conhecidas como variedades pontai (Hayami e Ruttan, 1971).43 "Um elemento essencial na 

estratégia de criação das variedades pontai era a incorporação da capacidade genética de 

responder positivamente a níveis mais elevados de adubação" (ib.: p. 53). Estas novas 

variedades, amplamente difundidas na década de 1930, possuíam a vantagem adicional de 

maturação rápida, o que tornou possível a obtenção de três ou quatro safras num único ano 

(Pearse, 1980). As pesquisas foram retomadas depois da guerra e as cepas de rendimento 

superior, positivamente sensíveis à adubação, da variedade indica nativa foram cultivadas 

com sucesso em Taiwan em 1957 e mais tarde se espalharam a outros países asiáticos: 

"uma variedade indica anã foi uma das matrizes da IR-8, a primeira das variedades 

aperfeiçoadas liberadas pelo Instituto Internacional de Pesquisa do Arroz" Oohnston e 

Kilby, 1975: p. 251). Com estes antecedentes na biologia aplicada à criação de plantas, o 

cenário estava montado para a "modernização" da agricultura do Terceiro Mundo. 

 

A Revolução Verde 

A Revolução Verde representa um dos principais esforços para internacionalizar o 

processo de apropriacionismo. A realização científica decisiva foi a difusão das técnicas de 
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criação de plantas, desenvolvidas na agricultura de clima temperado, para o meio ambiente 

das regiões tropicais e subtropicais. Entretanto, a força que impulsionou este processo se 

manteve inalterada: controlar e modificar os elementos do processo biológico de produção 

que determinam o rendimento, a estrutura da planta, a maturação, a absorção de nutrientes e 

a compatibilidade com os insumos produzidos industrialmente. Como vimos, o 

conhecimento teórico e prático para esta tarefa já tinha sido estabelecido. Portanto, em 

grande medida, a Revolução Verde, através da difusão internacional das técnicas da 

pesquisa agrícola, marca uma maior homogeneização do processo de produção agrícola em 

torno de um conjunto compartilhado de práticas agronômicas e de insumos industriais 

genéricos. 44 

Para Pearse (1980: p. 9), "a característica biológica básica das Variedades de Alto 

Rendimento (VAR)3 tem sido sua sensibilidade positiva potencial aos nutrientes tanto do 

solo quanto da ação da luz solar através da fotossíntese". Esta característica exigiu o 

cruzamento de variedades para se obter uma "nova arquitetura da planta" uma vez que as 

variedades indígenas tinham uma baixa sensibilidade ao uso de fertilizantes no que diz 

respeito ao rendimento. O aumento do suprimento de fertilizante produziu, como resultado, 

uma tendência ao crescimento excessivo dos caules exacerbando as perdas de grãos 

produzidas por despencamento dos talos e restringindo, assim, os ganhos de produtividade 

e a lucratividade das aplicações intensivas de fertilizantes Oohnston e Kilby, 1975). Esta 

restrição à absorção de nutrientes foi superada com o desenvolvimento de variedades anãs 

de caule curto e palha dura, resistentes o bastante para suportar os aglomerados mais 

pesados de grãos (panículas) sem despencar e que podem ser colhidas mecanicamente. A 

eficiência quanto à fotossíntese foi melhorada através da seleção de variedades de folhas 

curtas e eretas com alta taxa de "rebentação" (isto é, a capacidade de produzir hastes ou 

caules secundários chamados "rebentos" e de formar panículas ou espigas carregadas de 

grãos) (Pearse, 1980). Uma vez que "a absorção e utilização de doses muito altas de nitratos 

exigem maior radiação solar... a maximização da superfície das folhas expostas à luz solar e 

a disposição das folhas relativamente à trajetória do sol, tornou-se um complemento 

necessário da aplicação intensiva de fertilizantes. Deste modo uma alta taxa de 

                                                 
3 Em inglês, HYV's (High-Yelding Varieties). 
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"rebentação" e a tendência das folhas assumirem posição ereta são características 

importantes das VARs" (ib.: p. 10). 

Outras intervenções no processo biológico de produção e incorporadas nas VARs 

têm como objetivo modificar a extensão e a periodização do tempo de gestação mudando a 

fotossensibilidade da planta às variações na duração do dia e nas temperaturas sazonais: 

Introduziu-se nas plantas a insensibilidade à luz (non-photosensitivity) de modo que 
elas maturem num período determinado, imunes às variações anuais do clima ou das 
variações locais da extensão do dia, especialmente para garantir um ritmo de 
trabalho que torne possível o cultivo de múltiplas culturas. Entretanto, em outras 
condições pode ser importante seguir as irregularidades da natureza ...assim a 
fotossensibilidade pode ser um elemento desejável (Pearse, 1980: p.10). 
 

Estas características das VARs fornecem uma evidência decisiva para aquilo que 

Yoxen (1981) denominou de "o papel da biologia como uma forma produtiva". Isto serve 

para lembrar-nos que as inovações biológicas, tal como ocorre com outros avanços 

tecnológicos, podem ocasionar grandes mudanças no processo de trabalho e nas relações 

sociais.45 

As técnicas aperfeiçoadas da biologia aplicada incorporadas nas VAR's alcançaram 

e produziram um avanço significativo na apropriação industrial do ciclo biológico da 

planta. Tal como enfatizamos, elas deram um impulso adicional à convergência das 

principais tendências históricas do apropriacionismo, mas as inovações genéticoquímicas 

são, agora, de modo evidente, a força mais dinâmica e criadora nesta mais íntima 

integração com a tecnologia mecânica.  

Estas inovações, incorporadas nas sementes industriais, impuseram, efetivamente, 

mudanças complementares nos processos rurais de trabalho, que os fabricantes de 

equipamentos agrícolas têm conseguido explorar.46 Estas mudanças derivadas ou induzi das 

nas operações de administração das unidades agrícolas incluem a aração em maior 

profundidade, maior precisão na semeadura e no transplante e uso regular e controlado da 

água: "o alto rendimento potencial que os grãos podem dar somente se alcança se operações 

tais como a eliminação de ervas daninhas, a irrigação, a adubação, o transplante e o 

espaçamento entre as plantas forem todas realizadas de uma maneira especialmente 

estipulada, que é mais exigente quanto ao trabalho e à acurácia do que a agricultura 

tradicional" (Pearse, 1980: p. 11).47 O processo rural de trabalho já não é mais tão 
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determinado pelo ritmo da máquina quanto é governado pela capacidade que os capitais in-

dustriais possuem de modificar os ritmos do tempo biológico. Esta é uma modificação que 

pertence a uma ordem de significação muito diferente, apesar de todo o intenso debate a 

respeito da complementaridade entre as práticas de cultivo das VAR's e a mecanização da 

agricultura camponesa. 

Para o apropriacionismo, a inovação fundamental representada pelas VAR s é 

apropriação parcial tanto do processo de trabalho quanto do processo biológico de 

produção. O desenvolvimento de variedades de maturação precoce que permitem múltiplas 

safras serviu para afrouxar ainda mais as limitações quanto à duração e a periodização do 

processo biológico de produção. São necessárias práticas de cultivo mais precisas, mais 

cuidadosamente reguladas e cronologicamente determinadas, mas isto devido às 

conseqüências diretas e imediatas da maior intromissão nos processos naturais por parte do 

capital. Com períodos mais curtos de transformação biológica e menos tempo separando 

cada período ou colheita, os processos de trabalho e de produção são agora melhor 

sincronizados, aproximando a agricultura cada vez mais de uma operação de processo 

contínuo. Embora os fluxos principais de causação ocorram agora cada vez mais das 

inovações bioquímicas e genéticas para as práticas de cultivo mecanizado dentro desta 

relação interdependente, as apropriações industriais parciais continuam, assim, seu 

movimento histórico de redefinição e reestruturação constante do processo rural de 

trabalho.48 

Além do mais, estas mudanças no tempo biológico não se restringem ao que se 

poderia denominar de processo de produção "imediato", tal como medido pelo período 

entre as preparações das sementeiras e a colheita. As VARs são também produto das 

técnicas criadas pelo capital para intervir na base genética estabelecida por processos 

evolucionários antiqüíssimos.49 “As mutações ocorrem de modo extremamente lento na 

natureza, demoram centenas de anos para completar-se e são a causa da variabilidade 

genética através da evolução adaptativa... A mutação induzida pela radiação ou pela 

mutagenia química acelera imensamente este processo" (Palmer, 1972: p. 79). A tecnologia 

incorporada na Revolução Verde com sua seleção, criada pelo homem, do material genético 

e com seus sistemas ambientais controlados artificialmente no beneficio de "delicadas 
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plantas criadas sob encomenda" (Pearse, 1980) é uma expressão notável da dinâmica do 

apropriacionismo na redução da importância da terra como elemento material da produção 

rural. 

 

Produção de animais: a conquista parcial da terra enquanto espaço 

Na produção de animais, ao contrário dos grãos, a apropriação industrial seguia uma 

dinâmica diferente, uma vez que a terra não é fator intrínseco ao processo biológico 

imediato de produção. Desde o princípio, portanto, a apropriação desenvolveu-se, 

principalmente, pela eliminação da terra enquanto espaço. O setor de criação de animais, 

correspondentemente, tem sido mais prontamente capaz de absorver tecnologias avançadas 

desenvolvidas em outros setores industriais, primeiramente pela incorporação dos motores 

elétricos, e, mais recentemente, dos sistemas computadorizados. É apenas de 1950 para cá 

que o tempo biológico ou reprodutivo começou a ceder às incursões do apropriacionismo. 

A própria mobilidade dos animais tem contribuído para diminuir a importância da 

terra, enquanto espaço, na produção, uma vez que a forragem animal e os equipamentos de 

capital podem ser concentrados nos locais convenientes, até mesmo em áreas quase urba-

nas. Esta tendência já é discernível nos séculos XVII e XVIII quando as novas rotações de 

culturas aumentaram de modo notável os suprimentos de forragem disponíveis o ano todo, 

encorajando os agricultores da Europa Ocidental a substituir a pastagem permanente por 

métodos de criação e alimentação em confinamento (estábulos e currais). A alimentação do 

gado em confinamento, suplementada pelas aquisições externas de forragem e tortas 

oleaginosas, foi característica dos sistemas posteriores de "alta agricultura". Estas práticas 

demonstraram que os fatores puramente técnicos não impõem que a criação de animais 

domésticos seja especificamente associada à unidade agrícola ou à terra. Com os avanços 

subseqüentes na ciência animal, particularmente quanto ao controle de doenças, estas 

tendências culminaram nas imensas áreas de criação de gado de corte (primeiramente in-

troduzidas na Califórnia no período entre as duas guerras): as unidades de confinamento 

total da criação de porcos e as granjas avícolas modernas. As similaridades com a 

engenharia de processo industrial e  com a produção em fluxo contínuo - a "fazenda 

fábrica" – são acentuadas pelo cuidadoso controle com o meio ambiente, exigido quando 
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grandes números de animais são confinados num mesmo espaço. 

Se a mobilidade dos animais facilitou a concentração fisica da produção, o advento 

do motor de combustão interna e do motor elétrico deu-lhe novo alento. Com fontes de 

energia eficazes, atividades tais como a preparação de forragem e a ordenha puderam ser 

mecanizadas, assim como as fases finais da fabricação de manteiga e queijo. A 

mecanização e, mais recentemente, a automação, reduziram "ainda mais as necessidades de 

mão-de-obra na criação de animais domésticos, reproduzindo a tendência a uma maior 

intensidade do capital evidente na agricultura motorizada. A escala industrial e a 

modernização das operações na criação de animais consolidaram o crescimento de 

indústrias especializadas no fornecimento de forragem processada,50 formulada por 

computador, equipamentos sofisticados e bens de capital (tais como equipamentos para 

ordenha) e uma variedade de antibióticos, vacinas e outros produtos farmacêuticos. Há pa-

ralelos óbvios entre a integração destas atividades industriais com os modernos sistemas de 

criação de animais domésticos e as apropriações parciais da produção de culturas 

permitidas pela mecanização e a química fina usada para proteção das safras. 

Desde 1950, o apropriacionismo também empreendeu incursões significativas no 

processo biológico de produção e criação dos animais domésticos, criando novas áreas de 

acumulação para os capitais industriais. Naturalmente, o cruzamento com o objetivo de de-

senvolver linhas genéticas com características hereditárias desejáveis, tais como a taxa de 

aumento do peso corporal ou conformação do esqueleto animal, é uma prática antiga. 

Estudiosos da história agrícola do século XVIII estão familiarizados com as inovações 

comerciais bem-sucedidas introduzidas na criação de carneiros e bois por Robert Bakewell, 

Coke de Holkham e seus seguidores. 

O cruzamento seletivo por métodos tradicionais ainda continuará a produzir 

resultados, mas diversas inovações recentes marcam o começo da era científica da criação 

de animais (OTA, 1981). Esta nova era está associada particularmente com a difusão da 

inseminação artificial na indústria americana de laticínios depois de 1950. Ela se 

caracteriza, de modo mais geral, por um conhecimento maior do processo reprodutivo nos 

animais de fazenda e por sua utilização na busca de traços economicamente valiosos. Os 

programas de cruzamento seletivo agora perseguem objetivos mais complexos, de 
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múltiplos propósitos, que tomam precedência sobre os meros atributos fisicos externos 

estabelecidos pelas associações de criadores. Esta transição intensifica seu ritmo com os 

avanços científicos que revelam novas oportunidades para que os capitais industriais 

lucrem com a manipulação da fisiologia reprodutiva dos animais. Diversos exemplos 

servem para ilustrar estas oportunidades e a emergência concomitante das novas indústrias 

e serviços na produção de animais domésticos. 

No caso da indústria americana de laticínios, a mudança genética permanente 

alcançada pela inseminação artificial (IA) responde por cerca de 35% do crescimento da 

produtividade média do leite de 2.000kg para 4.700kg no período de 1945-75 (CRS, 1984). 

A produção anual total de leite cresceu de 1 bilhão de kg neste período, enquanto que o 

número de vacas leiteiras decresceu de 26,6 milhões para 11,6 milhões. A intervenção 

industrial no processo reprodutivo via cruzamento seletivo e IA é exemplificada de modo 

surpreendente pela produção comercial de perus: 

O uso da IA na reprodução visando ao aumento da carne de peito foi tão bem-
sucedida que os perus comerciais não podem mais ser reproduzidos naturalmente... 
O resultado é que nada menos de 100% da produção comercial de perus nos Estados 
Unidos é reposta a cada ano através da IA (OTA, 1981: p. 170) . 

 
A produção de galinhas igualmente deixou a fazenda 

para tornar-se parte de uma sofisticada indústria de reprodução. No nível comercial, 
as galinhas foram as primeiras a serem exploradas comercialmente pela aplicação de 
técnicas de hibridização, tal como se fez antes com o milho, assim como pelos 
métodos de aperfeiçoamento seletivo usando os princípios da genética quantitativa 
(Nordskog, 1977, em OTA, 1981: p. 170). 

 
Uma evidência eloqüente da industrialização da produção de galinhas é o fato de 

que se torna cada vez mais necessário produzir aves adaptadas às altas densidades e capazes 

de resistir às tensões fisiológicas do crescimento mais rápido e do maior peso: "Os 

'broilers'4 continuarão a crescer a uma taxa de 4 % ao ano, o que sugere que as aves deverão 

alcançar o peso de 4,4 libras em 5 semanas por volta da década de 1990" (OTA, 1981: p. 

190). 

A base genética deste setor industrial que produz os 3,7 bilhões de galinhas 

                                                 
4 Ave jovem de até 2,5 libras de peso própria para assar (broil). (N. do T.). 
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consumidas anualmente nos Estados Unidos é controlada por uns quinze "criadores" 

(breeders) primários. O apropriacionismo pode, assim, ser visto tanto na propriedade da 

tecnologia genética utilizada na hibridização quanto na escala e concentração da produção 

industrial. Em 1974, havia cerca de 33.000 produtores de "broilers" nos Estados Unidos nas 

16.534 fazendas, cada uma com vendas de 60.000 e mais aves por ano, eram responsáveis 

por 90% da produção total (Rogers, 1979). A indústria se caracteriza por formidáveis 

barreiras à entrada e a produção é vendida em mercados fechados, refletindo a forte 

integração vertical entre os fabricantes de ração, contratantes e firmas de comercialização. 

A produção atomizada de carne de aves e ovos por parte de muitos milhares de pequenos 

produtores foi substituída nos últimos 30 anos por grandes empreendimentos, altamente 

capitalizados, que utilizam as mais sofisticadas técnicas associadas aos sistemas de 

confinamento ambientalmente controlados. Tal concentração e especialização é o resultado 

direto da exploração das inovações na genética e na nutrição das aves por parte dos capitais 

apropriacionistas. 

O apropriacionismo em outros setores da criação de animais prossegue em direções 

muito similares: maior controle da fisiologia reprodutiva objetivando ganho comercial e o 

desenvolvimento de serviços relacionados, como a indústria de IA. Na produção de porcos, 

por exemplo, os possíveis ganhos da criação seletiva durante os próximos 30 anos incluem 

um aumento da eficiência na utilização da ração (diminuindo a quantidade de ração por 

libra ganha de peso, de 3,3 para 2,5 libras ou menos), um aumento no número de ninhadas 

por fêmea (de 1,8 para 2,2 ao ano) e um aumento do número de porcos comercializados por 

cada fêmea (de 13 para 24 ao ano). Além disso, "dado que a preferência por carne magra 

tende a aumentar entre os consumidores, pode-se esperar que a porcentagem de gordura nas 

partes comestíveis da carcaça decline de 41 % para 32 %" (Pond, 1983: p. 103). 

Durante as últimas décadas, a prática da IA foi reforçada por inúmeras inovações 

correlatas na genética aplicada cujo efeito cumulativo é "tornar possível o controle quase 

total do processo reprodutivo do animal de criação" (OTA, 1981: p. 174). Estas inovações 

incluem, entre outras, a transferência do embrião, a ovulação múltipla, detecção do estro, 

sincronização do estro e algumas técnicas ainda experimentais. 

Depois de muitos anos como instrumento de laboratório, a transferência de embrião 
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assumiu importância comercial na década de 1970 quando, juntamente com a IA, foi 

utilizada pelos criadores de gado nos Estados Unidos para acelerar a difusão de linhagens 

européias puras (CRS, 1984). A transferência de embrião, que implica na renovação de 

embriões de um animal e seu transplante no oviduto ou útero de outro constitui-se no 

fundamento da avançada tecnologia de reprodução. Com esta técnica, o número de crias 

obtidas de vacas de raça, por exemplo, pode ser consideravelmente aumentado. Enquanto 

que uma vaca normalmente produz um só embrião por ano, a estimulação hormonal pode 

causar ovulação múltipla, e, em seguida à inseminação artificial, os óvulos múltiplos são 

recuperados e transferidos para "mães substitutas" cujos ciclos estruais foram sincronizados 

com os da doadora. Estima-se que as doadoras geneticamente superiores podem produzir 

entre 50 e 60 crias por ano através da ovulação múltipla e transferência de embriões (Lewis, 

1982). De acordo com Yoxen (1983), o mercado de transferência de embriões alcança 25 

milhões de dólares e se expande rapidamente. 

Concomitantemente, o setor de criação de animais tornou-se alvo das mais 

avançadas tendências na direção da substituição industrial do produto rural. Entre elas se 

inclui o crescente uso, no processamento de alimentos, das proteínas vegetais para 

suplementar a carne ou como seu análogo. No setor de rações animais, a inovação 

biotecnológica conduziu à produção da proteína de célula única, um substituto industrial da 

fermentação para os grãos forraginosos, que pode crescer em substratos de hidrocarbonos 

fósseis, dejetos industriais e outros materiais não-agrícolas. Os fatores que respondem pela 

importância decisiva do setor de animais domésticos no processo de substituição industrial 

são considerados a seguir. A razão fundamental, entretanto, é a ineficiente conversão, por 

parte dos animais, dos nutrientes em alimento humano quando comparados, por exemplo, 

com organismos como o lêvedo que podem converter carboidratos em proteína. Deste 

modo, quando fermentado com melaço "o lêvedo-semente original quintuplica em cerca de 

12 horas... uma produção de proteína muitíssimo mais rápida do que é possível através da 

alimentação de qualquer animal doméstico" (Pyke, 1981: p. 279). As plantas, naturalmente, 

não exigem nenhuma nutrição "externa" além da energia solar a fim de produzir comida 

para o consumo humano. 
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Algumas considerações finais 

Se considerarmos o sistema de alimentos e de fibras como uma série de atividades 

interdependentes ou subsistemas, este capítulo concentrou-se em dois dos três maiores 

segmentos: a produção agrícola e as indústrias que fornecem insumos processados. O 

último subsistema ou "complexo" que examinamos, deve sua origem à progressiva 

apropriação das atividades que uma vez compreendiam os elementos intrínsecos do 

processo de produção imediato, ou situado no interior da unidade agrícola (farm). O 

terceiro grande componente do sistema de alimentos e fibras engloba uma ampla gama de 

atividades para além das porteiras da fazenda, incluindo o processamento total das 

commodities, manufatura de alimentos, financiamento, serviços, transporte e distribuição. 

Espremida entre as indústrias de insumos e o subsistema descendente de processamento e 

distribuição, a importância da agricultura de produção tem declinado constantemente desde 

o século XIX, embora em ritmo acelerado a partir de meados da década de 1930 à medida 

que as inovações químico-genéticas convergiam cada vez mais para formar "pacotes" 

tecnológicos integrados. Estimativas do valor monetário líquido das contribuições 

realizadas pelos respectivos subsistemas à produção de alimentos e fibras nos Estados 

Unidos em 1973 indicam que o valor combinado dos dois componentes industriais era dez 

vezes maior do que o da agricultura (Goss et al., 1980). Os insumos não-agrícolas contri-

buíram com 27% para a produção agrícola, mas a parte do leão dos restantes 63 % veio do 

processamento de produtos e das atividades de comercialização. Mais recentemente, 

Polopolus (1984) também chamou atenção para a importância econômica decisiva e 

crescente dos dois subsistemas industriais relativamente à produção no interior de unidade 

agrícola. Na produção de alimentos, por exemplo, a diferença entre o preço que os 

consumidores pagam no varejo pelos produtos e o valor pago ao produtor agrícola ampliou-

se na década de 1970: "Em 1973, 56 centavos de cada dólar gasto em alimento pelos consu-

midores ia para os serviços de comercialização. Por volta de 1982 este valor havia subido 

para 65 centavos de cada dólar gasto com alimentos" (ib.: p. 123). Em outras palavras, a 

parte que cabia às indústrias de processamento e distribuição de alimentos, em cada dólar 

gasto no varejo pelos consumidores, nos Estados Unidos, era quase o dobro do que os 

fazendeiros recebiam. 



 48  

Outra evidência indireta, porém irrefutável, da crescente apropriação nos Estados 

Unidos do processo de produção ao nível da unidade agrícola por parte do subsistema 

industrial de insumos é dada na Tabela 1.1. A crescente penetração industrial deste 

processo pode ser prontamente inferida das tendências marcadamente contrastantes entre os 

insumos adquiridos e não-adquiridos durante o período de 1930-74. O declínio de cerca de 

40% nos inputs não-adquiridos reflete a maciça substituição dos demais insumos por parte 

do capital, principalmente da mão-de-obra agrícola, neste período. Todos os insumos de 

maquinário agrícola, ração, sementes e animais adquiridos aumentaram de modo 

significativo, particularmente depois da Segunda Guerra, mas a expansão mais espetacular 

foi alcançada pela química agrícola. Estas tendências na composição dos fatores e na orga-

nização interna da produção agrícola definem o contexto das principais mudanças nas 

estruturas sociais rurais - principalmente a acentuada queda na população agrícola, a 

marginalização das unidades agrícolas subcapitalizadas e a concentração da produção. 

Finalmente, como observa Cochrane (1979: p. 132): "Durante esta grande transformação na 

capitalização das operações agrícolas algo, entretanto, não mudou. A terra na agricultura 

era quase a mesma tanto no fim quanto no começo do período." 

 

 Tabela 1.1 índices de insumos (inputs) agrícolas totais e principais subgrupos de insumos (inputs) nos EUA  

durante anos selecionados no período 1930-1974 (1967 = 100) 

TOTAL       

 Ano Total 
Não –
Adquirido 
(a) 

Adquirido 
(b) 

Mão-de-obra 
agrícola (c) 

Imóveis 
agrícolas 

Energia 
mecânica e 
maquinário 
(d) 

Produtos 
químicos e 
agrícolas 
(e) 

Ração, 
sementes e 
compras de 
animais (f) 

Impostos e 
juros 

Diversos 

1930 98 178 49 325 101 40 10 29 73 65 

1935 89 156 45 299 99 33 8 25 61 60 
1940 98 160 57 292 104 42 13 41 70 77 
1945 101 162 61 271 99 59 20 53 78 79 
1950 102 151 69 217 105 85 30 62 80 86 
1955 103 144 75 185 105 98 40 71 85 92 
1960 99 120 84 145 100 98 50 82 91 103 
1965 96 104 91 109 100 95 77 92 97 107 
1970 100 96 104 90 97 100 110 108 102 107 
1974 101 95 105 83 94 102 136 105 97 101 

 
(a) Inclui o trabalho do proprietário e o trabalho familiar não-remunerado, e os imóveis operados pelos 
proprietários e outros insumos (inputs) de capital.  
(b) Inclui todos os insumos à exceção dos insumos não-adquiridos. 
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(c) Inclui trabalho contratado, trabalho do proprietário e trabalho familiar não-remunerado. 
(d) Inclui juros e depreciação da energia mecânica e maquinário, consertos, licenças e combustível. 
(e) Inclui fertilizantes, óxido de cálcio e pesticidas. 
(f) Rações, sementes e compras de animais de fontes não-agrícolas. 
 
Fonte: Changes in Farm Production and Efficiency, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 
Serviço de Pesquisa Econômica, Boletim Estatístico nº. 561, Setembro 1976. 

 




