
CAPÍTULO 4

OS DESAFIOS DA EXPANSÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR:  
A PERCEPÇÃO DE PRODUTORES E ARRENDATÁRIOS DE TERRAS 
EM GOIÁS E MATO GROSSO DO SUL1

Ana Cláudia Sant’Anna2

Gabriel Granco3

Jason S. Bergtold 4

Marcellus M. Caldas5

Tian Xia6 

Pedro Masi7

Tyler Link8

Wagner Lorenzani9

1 INTRODUÇÃO

A cana-de-açúcar tem uma longa história no Brasil, e os primórdios do cultivo 
datam de 1532. Nos séculos subsequentes, o cultivo se expandiu em direção ao Sul 
do país, estabelecendo-se, predominantemente, no estado de São Paulo (Carvalho, 
2009; Vian, 2003). Os avanços tecnológicos e a adaptação desta cultura à região 
transformaram São Paulo no maior produtor de cana-de-açúcar e seus derivados, 
principalmente açúcar e álcool (Shikida, 2013). O movimento seguinte provocou 
a expansão da cana para o Centro-Oeste, no contexto da expansão da produção 
de etanol.
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A consolidação da agroindústria e o grande crescimento da agropecuária 
brasileira trouxeram prosperidade, apesar de criar novos desafios, como a disputa 
e o aumento do preço da terra, assim como o deslocamento de outros cultivos e 
pastagens para as regiões Centro-Oeste e Norte. No caso da agroindústria cana-
vieira, problemas sociais e ambientais resultaram em novas demandas de políticas 
e práticas produtivas, a exemplo da mecanização da colheita. 

Em meio à expansão, parte do debate acadêmico e a discussão de políticas 
públicas têm levantado a hipótese de que a expansão pode afetar a segurança 
alimentar. Essa hipótese argui que terras anteriormente usadas para a criação de 
gado e/ou plantação de grãos estão produzindo cana-de-açúcar para a obtenção de 
etanol. No entanto, estudos e documentos públicos, como o Zoneamento Agroe-
cológico da Cana-de-Açúcar – ZAE Cana10 (Brasil, 2009) e o Plano Nacional de 
Agroenergia – PNA (Brasil, 2006) indicam a disponibilidade de terras para todos 
os usos. Frate e Brannstrom (2015) argumentam que a possibilidade de certificação 
da sustentabilidade de fontes de energia de biomassa pode ser uma solução para 
esse problema. A medida permitiria que a segurança alimentar e a produção de 
bioenergia fossem negociadas. Segundo Conab (2013) e Rudorff et al. (2010), parte 
da produção alcooleira está ocorrendo em terras de pastagem de baixa eficiência, 
não comprometendo, assim, a produção de grãos.

Nesse contexto, este capítulo parte do pressuposto de que o estudo das rela-
ções entre os agentes produtivos tem grande importância para a sustentabilidade 
social, econômica e ambiental. Segundo Ávila (2009), a expansão ocorre onde há 
clara adesão de produtores rurais, seja por meio do arrendamento de terras, da sua 
venda às indústrias ou a outros produtores de cana, seja por meio de parceria acio-
nária ou de outras formas que contemplem a partilha dos resultados dos negócios. 
Importa, portanto, compreender os fatores que levam agricultores e arrendatários a 
ingressarem na atividade canavieira, bem como a percepção dos riscos envolvidos, 
as vantagens e desvantagens e outras variáveis de âmbito local.

Silva e Miziara (2011), Conab (2013) e Rudorff et al. (2010) tratam da ori-
gem das terras usadas no cultivo da cana, indicando que ela vem ocupando áreas 
usadas para soja e pastagens, e, mesmo, de mata nativa. Apontam, no entanto, que 
converter uma atividade agrícola em outra não é uma decisão fácil de se tomar, 
devido ao alto custo envolvido. Por exemplo, o investimento e os custos de produção 
associados à produção de cana-de-açúcar são 2,5 vezes maiores do que o necessário 
para o plantio da soja (Silva e Miziara, 2011). Além disso, existem diversos riscos 
associados ao cultivo de cana aos quais os produtores estão sujeitos: riscos associados 

10. O ZAE Cana demarca as áreas mais adequadas para o plantio, tendo como referências o tipo de solo, o clima e o 
uso prévio do solo, indicando que os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul têm as maiores áreas adequadas para a 
expansão da cana-de-açúcar (Manzatto et al., 2009).
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a queimadas acidentais; acidentes com caminhões transportadores; dificuldades de 
monitoramento da sacarose; atrasos no pagamento ou não pagamento da cana ou 
do arrendamento da terra; excesso de chuvas durante o período do plantio, entre 
outros (Neves, Waack e Marino, 1988).

O tema pode ser abordado seguindo a literatura sintetizada em Hart e Holmström 
(1987), sobre a existência de assimetria de informação entre as partes (no caso, usinas 
e produtores/arrendatários de terra) e a possibilidade de risco moral nas interações. 
Risco moral refere-se, por exemplo, a uma probabilidade maior de um indivíduo 
que tem um seguro vir a sofrer acidentes do que aquele que não o tem. O indivíduo 
assegurado tomaria menos precauções para evitar acidentes (Salvatore, 2003). 
No caso deste trabalho, o risco moral poderia se referir, por exemplo, a mudanças no 
comportamento de uma das partes devido à assinatura de um contrato. A aversão ao 
risco é outro fator importante neste tipo de relação, uma vez que a pessoa avessa ao 
risco está disposta a pagar para evitá-lo, optando por situações cujo resultado é certo 
(Slovic, 1977; Pope, 2009), enquanto, por outro lado, a pessoa tomadora de risco 
escolhe a alta rentabilidade, mesmo com resultados incertos (Pope, 2009).

Como já apresentado no capítulo 1, outras dificuldades e fatores de risco 
enfrentados pelos fazendeiros podem inibir sua adesão à atividade. Entre esses 
fatores estão os relacionados às mudanças climáticas, pestes e doenças ou mesmo 
aos atrasos na colheita mecanizada feita pela usina (Neves, Waack e Marino, 1998). 
Além disso, o cultivo da cana-de-açúcar para a produção de etanol ou de açúcar 
deve ocorrer nas proximidades de uma usina (o limite mais comum é de um raio 
de 30 km da indústria, havendo exceções para distâncias maiores), já que a cana 
começa a perder o teor de açúcar (ATR) a partir do momento em que é colhida. 
Tal fato faz com que as plantas industriais, antes de serem instaladas ou ampliadas 
em uma região, assegurem-se de que terão acesso à terra para o cultivo ou aos 
fornecedores de cana àquela distância.

Assim, o objetivo principal deste capítulo é estudar o perfil e a percepção dos 
produtores de cana-de-açúcar e de arrendatários de terra com relação à expansão 
desse cultivo nos seus municípios. Para isso, o texto procura captar potenciais 
desafios e benefícios advindos da atividade, no âmbito local, na forma como 
são percebidos pelos citados atores. A metodologia utilizada é ancorada em uma 
pesquisa de campo realizada durante os meses de junho e julho de 2014 em mu-
nicípios dos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, onde há expansão recente da 
cana-de-açúcar para fins sucroenergéticos. 

O capítulo está dividido em cinco seções, incluindo esta introdução. A seção 2 
descreve a trajetória da expansão nos dois estados. A seção 3 mostra o detalhamento 
da metodologia utilizada. A seção 4 traz os resultados da pesquisa e sua discussão. 
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Por fim, a seção 5 apresenta as conclusões obtidas com a pesquisa, destacando 
desafios e outros apontamentos.

2 CONTEXTO DA EXPANSÃO CANAVIEIRA EM GOIÁS E MATO GROSSO DO SUL

A crescente demanda nacional por etanol e seus derivados, somada ao crescente 
interesse internacional por esses produtos, estimulou a expansão da cana-de-açú-
car para os estados do bioma Cerrado, com destaque para Minas Gerais, Goiás e 
Mato Grosso do Sul, região denominada nova fronteira do etanol (Silva e Miziara, 
2011; Shikida, 2013). Documentos oficiais, como o PNA (Brasil, 2006) e o ZAE 
Cana (Brasil, 2009), apontam para o Cerrado como área adequada à expansão da 
atividade canavieira. 

Entretanto, o crescimento da indústria sucroalcooleira no bioma também 
tem sido atribuído a outros fatores, tais como:  o aumento da demanda por etanol; 
os incentivos fiscais estaduais (como os programas Fomentar/Produzir, em Goiás 
e  MS Empreendedor, em Mato Grosso do Sul); a disponibilidade de terras mais 
baratas do que em São Paulo;11 o desenvolvimento da infraestrutura; a distância 
dos principais centros consumidores; e a abundância de água (Granco et al., 2015; 
Silva e Miziara, 2011; Sauer e Pietrafesa, 2012; Silva e Peixinho, 2012). 

Até o final dos anos 1990, os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul tinham 
pouca tradição em cana-de-açúcar. Silva e Miziara (2011) destacam que, durante 
o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), que vigorou entre 1975 e 1989, Goiás 
recebeu investimentos e usinas, tornando-se uma fronteira importante. Com o fim 
do Proálcool, a indústria sucroalcooleira perdeu sua importância na região, fazendo 
com que, somente em meados dos anos 2000, voltasse a ser atrativa para o setor 
novamente. Desde então, investimentos no setor sucroalcooleiro ocorrem principal-
mente mediante incentivos fiscais e melhorias na logística (Silva e Peixinho, 2012). 

Em Goiás, o Programa Fomentar/Produzir incentivou o desenvolvimento 
da indústria com isenção do pagamento de 73% do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transpor-
te Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido para 2020, 
correspondente a R$ 28,1 bilhões entre 2003 e 2010 (Sauer e Pietrafesa, 2012). 
Similarmente, em Mato Grosso do Sul, o programa MS Empreendedor premitiu 
a isenção de 67% do ICMS (Mato Grosso do Sul, 2001), além dos incentivos fis-
cais oferecidos por alguns municípios em ambos os estados (Domingues e Júnior, 
2012; Silva e Peixinho, 2012). 

11. O alto custo das terras em São Paulo comparado ao de outros estados implica redução de terras economicamente 
viáveis para cultivo de cana.
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No nível federal, incentivos fiscais foram concedidos de duas formas: por 
meio do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) e do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O FCO proporcionou acesso 
a linhas de investimento com uma taxa de juros inferior à dos bancos comerciais 
(Sauer e Pietrafesa, 2012; Silva e Peixinho, 2012), enquanto o BNDES ampliou a 
oferta de crédito para o setor canavieiro mediante a criação do Programa de Apoio 
ao Setor Sucroalcooleiro (PASS). Dos R$ 20,45 bilhões distribuídos pelo BNDES 
entre 2008 e 2010 para o setor canavieiro, R$ 400 milhões foram concedidos por 
meio do PASS (Garcia et al., 2011). Os incentivos para a expansão canavieira fize-
ram com que, a partir de 2000, o número de usinas mais que dobrasse, passando 
de dezesseis para sessenta, afetando a paisagem de importantes microrregiões de 
Goiás e Mato Grosso do Sul – mapa 1 (ProCana Brasil, 2013). 

MAPA 1
Área com produção de cana e localização de usinas – Goiás e Mato Grosso do Sul 
(2005 e 2012)

Fonte: Granco et al. (2015); Ministério dos Transportes (s.d), disponível em: <http://goo.gl/55bvoF>. 

Elaboração dos autores 
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Esse aumento no número de usinas ocorreu no país inteiro, passando de 
156, em 2000, para 380, em 201312 (ProCana Brasil, 2013). Uma importante 
característica dessas novas usinas é a sua flexibilidade na produção de açúcar, eta-
nol (anidro ou hidratado) e energia (Conab, 2013). Assim, a expansão canavieira 
vem modificando o uso do solo no Cerrado, fazendo da região a segunda maior 
produtora de cana, seguindo a região Sudeste (Conab, 2013).

A área plantada com cana-de-açúcar nos dois estados cresceu mais de 1 milhão 
de ha entre 2000 e 2012: 721.296 ha em Goiás e 543.728 ha em Mato Grosso 
do Sul. Goiás detinha 2,9% da produção nacional de cana em 2000, passando a 
8,4% em 2013; e Mato Grosso do Sul passou de 2% para 6,3% no mesmo período.  
A produção de cana tornou-se um dos cinco principais produtos da agropecuária 
regional, em termos de valor da produção, com taxas de aumento de produto e 
de área utilizada superiores às dos demais grandes cultivos da agropecuária, como 
soja, milho, algodão e mesmo de gado em Goiás.13

Ainda assim, o crescimento da cana-de-açúcar tem ficado aquém das estimati-
vas e expectativas dos agentes econômicos (Sousa e Macedo, 2010) e das previsões 
do governo federal no PNA (Brasil, 2006). Mesmo com os aspectos vantajosos para 
a expansão da cana nas áreas do Cerrado, persistem dificuldades locais para que as 
metas sejam alcançadas, como apontam Ávila (2009) e Santos (2011). Para esses 
autores, as dificuldades situam-se em questões como mudanças da organização 
produtiva local, dependência de repasses para municípios que apenas fornecem a 
cana e não recebem as indústrias e perda de dinamismo agrícola a partir da con-
centração da terra e da renda. Ávila (2009) e Santos (2011) consideram que as 
dificuldades contratuais, a geração de externalidades (danos ambientais, piora de 
serviços de saúde e educação)14 e a sazonalidade da mão de obra inibem a expansão, 
enquanto as perspectivas de ganho econômico e de saída de endividamento são 
fatores que atraem a atividade.

Silva e Miziara (2011) estimam que 67% da área plantada com cana em 
Goiás tenha sido previamente utilizada com outra cultura; 15% tenha resultado 
de desmatamento do Cerrado; 12% tenha sido utilizada com pastagem; e 6%, 
com outro tipo de vegetação. Os referidos autores argumentam que não é evidente 
que a expansão canavieira esteja ocorrendo em terras degradadas, diferentemente 
dos argumentos de Conab (2013) e  Rudorff et al. (2010), que defendem a ideia 
de que a cana-de-açúcar não compete com a produção de grãos, pois a expansão 
canavieira está ocorrendo em áreas de pastagens degradadas. Entre 2011 e 2012, 

12. Mais informações disponíveis em: <http://goo.gl/zx8CKj>.
13. Para mais detalhes, consultar o Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra): <http://goo.gl/oaVmvH>.
14. A migração de trabalhadores para o setor sucroalcooleiro pressiona os serviços públicos locais, como saúde e 
educação, o que, por sua vez, pode inibir a expansão da cana.
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82% do total da área convertida em canaviais em Mato Grosso do Sul e 61% em 
Goiás havia sido usada anteriormente como pasto (Conab, 2013), não necessa-
riamente degradado. Áreas antes usadas para o plantio de soja e convertidas para 
o plantio da cana representavam 36% do total da área em Goiás e 11% em Mato 
Grosso do Sul (Conab, 2013).15

Além das preocupações já apresentadas, a literatura aponta que, em áreas em 
que se praticam a produção de grãos, suinocultura e avicultura, as ligações estru-
turais das cadeias produtivas podem criar certa rigidez no processo de substituição 
de atividades agropecuárias, como na substituição da lavoura de milho (ou de 
soja) pela lavoura da cana-de-açúcar, quando integrada à indústria processadora 
(Mueller e Martha Junior, 2011). As indústrias se estabelecem e criam laços com 
fornecedores de grãos e sementes oleaginosas, podendo gerar barreiras para a en-
trada da cana-de-açúcar (Mueller e Martha Junior, 2011). Esse foi o caso de Jataí, 
um dos municípios goianos pesquisados, em que se tentou impedir a entrada da 
cana-de-açúcar com a criação de uma lei, posteriormente revogada (Jataí..., 2011), 
do mesmo modo que ocorreu em Rio Verde (Santos, 2011), outro município no 
Sudoeste Goiano. Nos dois casos, tanto os agricultores como o governo local, os 
comerciantes e os representantes de outras cadeias produtivas (milho, soja, aves e 
suínos) argumentaram que a expansão da cana-de-açúcar iria aumentar o preço da 
terra na região, impactar a produção de grãos e reduzir o emprego e o dinamismo 
da agricultura e comércio locais.16

3 METODOLOGIA E BASE DE DADOS UTILIZADAS

A pesquisa, que consistiu de perguntas estruturadas, considera características 
específicas dos fazendeiros e arrendatários de terra. Os questionários foram desen-
volvidos de forma a coletar informações quanto à produção agrícola e às atividades 
administrativas, incluindo uma série de perguntas relativas à avaliação subjetiva 
dos agricultores sobre os fatores que influenciam suas decisões a respeito dos usos 
atual e futuro da terra para a produção de cana-de-açúcar.

As informações subjetivas, referentes às opiniões dos entrevistados, à sua 
relação com as indústrias e à chegada delas no município, foram capturadas 
mediante escalas likert. Esta escala, utilizada geralmente no levantamento de 
opiniões, requer que o entrevistado avalie um fenômeno por uma escala de três 
ou mais alternativas (Günther, 2003). Neste estudo, usam-se escalas likert de 

15. Embora este estudo não objetive se aprofundar nesse tema, infere-se que a definição do que seja pastagem degra-
dada (em desuso ou de baixo rendimento), assim como o período analisado, provoque divergência nas interpretações.
16.Embora as ações de Jataí e Rio Verde não tenham impedido o total avanço da cana, este foi freado e deslocado 
para outras localidades com dificuldades. Um reflexo, no caso do Sudoeste Goiano, foi o aumento do custo da terra: 
enquanto um produtor de soja pagava uma média de doze sacas por hectare de terra arrendada, uma usina local 
oferecia dezoito sacas por igual área (Pacheco, 2011).
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cinco alternativas, com as seguintes possibilidades de resposta: discordo totalmente, 
discordo, neutro, concordo, concordo totalmente, para as frases referentes aos gráficos 
2 a 5; e estas opções: melhorou, inalterado, piorou para os fatores apresentados na 
tabela 7. Seguindo as teses de Hart e Holmström (1987), as questões referentes 
aos gráficos 2 a 5 auxiliaram na verificação da existência de assimetria de infor-
mação entre as partes (no caso, usinas e produtores/arrendatários de terra) e se 
os entrevistados estariam sujeitos a risco moral.  

Os dados foram coletados por meio de entrevistas presenciais com produto-
res e arrendatários em trinta cidades, sendo dezessete em Goiás e treze em Mato 
Grosso do Sul.17 Essas localidades foram selecionadas com base em: i) localização 
geográfica da produção de açúcar em 2012, de acordo com o Projeto Canasat, do 
Instituto Nacional de Pesquisa Espacial – Inpe (Rudorff et al., 2010); ii) evolução 
da produção de cana-de-açúcar segundo as estimativas da produção agrícola mu-
nicipal (PAM);18 e iii) limitações logísticas. 

Para a seleção dos entrevistados, foram utilizadas listas de contato das asso-
ciações de plantadores de cana, dos sindicatos rurais, da Faeg, da Famasul, entre 
outras instituições. Com a cooperação destas instituições e de seus associados, 
dos produtores de cana e dos arrendatários de terras, fez-se uma consulta prévia 
sobre o interesse em participar da pesquisa. O fato de alguns arrendatários e/ou 
produtores possuírem terra em um município e residirem em outro impediu sua 
participação na pesquisa. Outra restrição foi o fato de o período da entrevista ter 
coincidido com o período de colheita, o que limitou a participação de um número 
maior de fazendeiros.

Aos entrevistados foi aplicado questionário abordando informações sobre as 
características da família, o histórico da propriedade, a história da posse de terra, 
a produção agrícola, os contratos para produção de cana-de-açúcar, a participação 
em associações e sindicatos, as visões quanto ao impacto da chegada da usina na 
comunidade e o uso da terra. O levantamento de dados ocorreu entre os meses de 
junho e julho de 2014 e foi aplicado a 148 arrendatários e produtores na região 
de estudo (83 em Goiás; e 65 em Mato Grosso do Sul). Do total de entrevistados, 
104 estavam envolvidos com o setor sucroalcooleiro (58 em Goiás; e 46 em Mato 
Grosso do Sul).

17. Em Mato Grosso do Sul, foram visitados os seguintes nunicípios: Angélica, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Costa 
Rica, Deodápolis, Dourados, Ivinhema, Juti, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste. Em 
Goiás, os seguintes estados foram visitados: Bom Jesus de Goiás, Cachoeira Dourada, Caçu, Edéia, Goiatuba, Gouvelândia, 
Inaciolândia, Indiara, Itumbiara, Jataí, Joviânia, Monte Vidiu, Morrinhos, Paraúna, Quirinópolis, Rio Verde e Vicentinópolis. 
18. Para mais detalhes, consultar o Sidra: <http://goo.gl/oaVmvH>.
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A aplicação do questionário, com duração média de uma hora e trinta minu-
tos, foi conduzida por dois entrevistadores.19 O questionário desenvolvido pelos 
coordenadores da pesquisa foi instalado em um tablet, contendo imagens de satélite 
e um software de informações geográficas. Este conjunto de preparação e a amostra 
como um todo foram considerados satisfatórios para o método de tratamento de 
dados utilizado e para o estudo do perfil e da opinião dos entrevistados.

3.1 Características da amostra e dos procedimentos metodológicos

De modo a examinar a representatividade dos resultados da pesquisa, foram com-
paradas as médias ponderadas de indicadores obtidos com as médias do Censo 
Agropecuário de 2006 (tabela 1).20 

TABELA 1
Comparação das médias do Censo Agropecuário de 2006 com as da pesquisa

Características Censo 2006 Estudo

Média da área das fazendas (ha) 414.97 912.60

Donos de terra (%) 87 78

Membros de associação ou cooperativa (%)

Cooperativa 11 49

Associação 11 49

Gênero (%)

Masculino 92 96

Feminino 8 3

Educação – Pessoas que completaram (%)

5a a 8a série 4 7

Ensino médio 4 37

Ensino superior 3 28

Produção de cana-de-açúcar:

Produtividade média (t/ha)1 70.30 87.71

Valor médio da produção (R$ 1 mil) 330.18 1035.24

Fonte: Conab (2013); IBGE (2006).
Elaboração dos autores.
Nota: 1 Esta informação tem como fonte Conab (2013).
Obs.: 1. O tamanho da amostra é de 148 indivíduos (83 em Goiás; e 65 em Mato Grosso do Sul). 

2. Mais informações disponíveis no Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra): <http://goo.gl/oaVmvH>.

19. A equipe de campo da pesquisa foi composta por dez membros associados à Universidade Estadual do Kansas 
(Kansas State University), à Unesp/Tupã, à Universidade de São Paulo (USP/Ribeirão Preto) e à Universidade Federal 
de São Carlos (Ufscar/Sorocaba) dentro do projeto Direct and Indirect Drivers of Land Cover Change in the Brazilian 
Cerrado: The Role of Public Policy, Market Forces, and Sugarcane Expansion.
20. O fato de o tamanho de uma propriedade na pesquisa ser, em média, superior ao tamanho médio da propriedade 
no Censo Agropecuário se deve ao fato de a amostra consistir, na sua maioria, de membros de uma cooperativa, as-
sociação ou sindicato rural, que geralmente administram fazendas comerciais e tendem a ser maiores. Por outro lado, 
o Censo Agropecuário engloba um número maior de pequenos fazendeiros. O mesmo raciocínio pode ser usado para 
explicar o porquê de a média do valor da produção de cana ser maior neste estudo do que a obtida pela Conab (2013). 
É importante considerar ainda a periodicidade dos dados: os da pesquisa são de 2014 e os do censo são de 2006.
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O fato de os sindicatos rurais e as associações e cooperativas terem ajudado a 
contatar os participantes explica a maior porcentagem de membros de cooperativas 
e/ou associações encontrados na amostra. O destaque, nesses dados, é que a pes-
quisa obteve porcentagens de entrevistados com ensino médio e superior completo 
superiores às apresentadas no Censo Agropecuário. Ressalta-se que as diferenças 
de características entre a amostra e os dados do censo não constituem empecilho à 
pesquisa, que trata da percepção de um grupo específico de produtores sobre um 
produto específico com o qual trabalham.

A amostra retrata a diversidade dos produtores e arrendatários de terras. Cerca 
de dois terços dos entrevistados, envolvidos com a atividade sucroalcooleira, podem 
ser divididos em três grupos: i) donos de terra que não plantam cana, mas arrendam 
terras para a sua produção; ii) produtores que não têm terra, mas as arrendam de 
terceiros para produzir cana; e iii) produtores que plantam cana em sua propriedade. 
A heterogeneidade se nota, por exemplo, na escolaridade, idade, produtividade, 
renda e participação em associações e cooperativas. Os resultados apresentados na 
seção seguinte se referem às pessoas envolvidas no setor sucroalcooleiro conforme os 
grupos citados, com exceção da subseção 4.4, na qual toda a amostra é considerada. 

4 RESULTADOS

As subseções seguintes apresentam os resultados da pesquisa, discutindo, em cada 
trecho, os principais pontos observados. Destacam-se aspectos ligados aos desafios 
da expansão da cana-de-açúcar do ponto de vista de fornecedores de cana-de-açúcar 
e arrendatários de terra para a produção de cana nos municípios selecionados.

4.1 Perfil social e produtivo dos fazendeiros e arrendatários entrevistados

A maioria dos entrevistados eram donos da terra em questão, ativos na fazenda, 
do sexo masculino e possuíam o ensino médio completo (tabela 2). Na amostra, 
os níveis de renda em Mato Grosso do Sul aparentam ser distribuídos mais ho-
mogeneamente do que no estado de Goiás. Em Goiás, destaca-se o fato de que 
cerca de 50% da amostra declarou ter renda total anual não superior a R$ 15 mil.

TABELA 2
Características gerais dos entrevistados em Goiás e em Mato Grosso do Sul

 Característica
Goiás Mato Grosso do Sul

Número Porcentagem Número Porcentagem

Ocupação ou relação com dono da terra

Dono da terra 43 74 38 84

Filho 8 14 3 7

Administrador 5 9 4 9

Outro 2 3 1 2

(Continua)



Os Desafios da Expansão da Cana-de-açúcar: a perçepção de produtores e 
arrendatários de terras em Goiás e Mato Grosso do Sul

 | 123

 Característica
Goiás Mato Grosso do Sul

Número Porcentagem Número Porcentagem

Sexo

Feminino 2 3 4 9

Masculino 56 97 42 93

Escolaridade

Pré-escola a 4a série 13 22 7 15

5a a 8 a série 5 9 2 4

Ensino médio 17 29 20 44

Graduação 17 29 12 27

Pós-graduação 6 10 5 11

Renda (R$)

0-5.000 8 14 5 11

5.001-10.000 14 24 9 20

10.001-15.000 4 7 4 9

15.001-20.000 7 12 6 13

20.001-25.000 6 10 3 7

25.001-30.000 2 3 2 4

30.001-40.000 5 9 4 9

40.001-60.000 4 7 3 7

>60.000 5 9 10 22

Ativo na fazenda1

Sim 49 84 40 89

Não 9 16 5 11

Elaboração dos autores
Nota: 1  É considerado ativo o entrevistado que não somente possui a terra, mas que também participa ativamente nas operações 

da fazenda por meio da tomada de decisão e do acompanhamento das atividades diárias.
Obs.: O tamanho da amostra é de 104 envolvidos (58 em Goiás; e 46 em Mato Grosso do Sul).

Ademais, observou-se que mais de 50% dos entrevistados eram membros de 
sindicato rural, cooperativa e/ou associação (tabela 3).21 Essas instituições agregam 
não somente produtores de cana-de-açúcar, como também produtores em outras 
atividades, a exemplo de soja e da pecuária bovina. 

A tabela 3 apresenta respostas às indagações sobre a produção e algumas 
características das fazendas dos entrevistados. Observa-se que a colheita mecânica 
está se tornando cada vez mais comum na produção canavieira. Em Goiás e Mato 
Grosso do Sul, as grandes áreas planas favorecem a colheita mecanizada: 97% dos 

21. Os envolvidos no setor sucroalcooleiro eram membros em Goiás: do Sindicato Rural, da Cooperativa dos Plantadores 
de Cana (Coplacana), da Associação dos Canavieiros entre Rios (Acaer), da Associação dos Fornecedores de Cana da 
Usina Bom Sucesso (AFC), da Associação dos Produtores de Matérias-Primas para as Indústrias de Bioenergia de Goiás 
(APMP) e da Associação dos Fornecedores de Cana Goiás (Aprocana); em Mato Grosso do Sul: do Sindicato Rural e da 
Associação dos Fornecedores de Cana Sul-Mato-Grossense (Sulcanas), para citar alguns.

(Continuação)
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entrevistados em Goiás e 67% em Mato Grosso do Sul confirmaram o uso deste 
método de colheita. A colheita mecânizada, segundo os entrevistados, tem sido 
feita pelas usinas – cerca de 80% em Goiás e mais de 50% em Mato Grosso do 
Sul. Um referencial para a mecanização tem sido o estado de São Paulo, em que a 
Lei da Queima de Cana estabelece o fim desta prática até 2021 (São Paulo, 2002). 

TABELA 3
Características dos entrevistados segundo técnica de colheita utilizada, preferência 
por risco e participação em associações, sindicato e/ou cooperativa em Goiás e Mato 
Grosso do Sul

Características
Goiás Mato Grosso do Sul

Número Porcentagem Número Porcentagem

Colheita mecânica 56 97 31 67

Usina colhe 46 79 25 54

Dono colhe 5 9 2 4

Tercerizado 5 9 4 9

Colheita manual 2 3 15 33

Preferência por risco

Avesso ao risco 35 61 28 65

Neutro ao risco 18 32 9 21

Tomador de risco 4 7 6 14

Membro do sindicato rural

Sim 41 71 35 76

Não 17 29 11 24

Membro de cooperativa

Sim 35 60 16 35

Não 23 40 30 65

Membro de associação

Sim 32 55 30 65

Não 26 45 16 35

Elaboração dos autores.
Obs.:  O tamanho da amostra é de 104 entrevistados (58 em Goiás; e 46 em Mato Grosso do Sul).

Segundo os dados da tabela 3, mais de 60% dos entrevistados em ambos os 
estados se descrevem como avessos ao risco. Em geral, eles são cautelosos e pro-
curam evitar ou minimizar o risco associado à incorporação de novas atividades 
de produção. Contudo, mais de 30% dos participantes em Goiás e mais de 20% 
daqueles em Mato Grosso do Sul se descrevem como neutros ao risco, e o restante  
da amostra (7% em Goiás e 14% em Mato Grosso do Sul) se descreve como 
tomador de risco. 
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Em termos das características de produção, observa-se que, em ambos os 
estados, as fazendas colhem em média a mesma quantidade de cana-de-açúcar por 
hectare, 90 t/ha em Goiás e 85 t/ha em Mato Grosso do Sul, considerando um ciclo 
de cinco cortes (tabela 4). Outra semelhança é a da produtividade nos primeiros 
e segundos cortes de cana: respectivamente, 114 t/ha e 109 t/ha em Goiás e 118 
t/ha e 104 t/ha em Mato Grosso do Sul. 

TABELA 4
Características da produção canavieira por fazendas pesquisadas nos estados de Goiás 
e Mato Grosso do Sul

Características
Goiás Mato Grosso do Sul

Mínimo Média Máximo DP1 Mínimo Média Máximo DP

Produtividade média da cana não irrigada

Dos últimos quatro anos (t/ha) 10 90 130 27 55 85 120 18

1o corte (t/ha) 66 114 153 19 50 118 180 29

2 o corte (t/ha) 72 109 160 18 60 104 130 18

ATR2/kg 121 139 160 8 75 125 160 15

Aumento na área com cana desde 2010 (ha) 0 163 2.000 311 0 166 1.391 325

Área própria do entrevistado (ha) 0 1.074 6.246 1.188 34 1.372 10.800 1.977

Área alugada de outros (ha) 0 380 3.000 690 0 96 2.200 353

Área arrendada a outros (ha) 0 172 3.000 464 0 545 3.200 711

Elaboração dos autores.
Notas: 1 Desvio-padrão (DP). 

2 Açúcar total recuperável (ATR).
Obs.: 1. O tamanho da amostra é de 104 entrevistados (58 em Goiás; e 46 em Mato Grosso do Sul). 

2.  Resultados que têm zero como mínimo significam que pelo menos um dos entrevistados em cada caso não aumentou 
sua área desde 2010, não possui área própria, não aluga de terceiros ou não arrenda para outros respectivamente.

Ainda segundo os dados da tabela 4, os entrevistados aumentaram, em 
média, a área de produção canavieira em pelo menos 163 ha desde 2010 em 
ambos os estados. Entretanto, houve também aqueles que não aumentaram 
a área com cana. Razões para tal variam entre as limitações de terra para a 
ampliação e a falta de incentivos econômicos. Em média, os entrevistados 
possuíam áreas superiores a mil hectares e arrendavam mais de 100 ha a ter-
ceiros: 172 ha em Goiás e 545 ha em Mato Grosso do Sul. Ressalta-se que 
nem todos os entrevistados possuíam propriedades, não obstante, arrenda-
vam de terceiros. Já os entrevistados que arrendavam terras de terceiros ar-
rendavam, em média, 380 ha em Goiás e 96 ha em Mato Grosso do Sul.  
O tamanho superior do desvio-padrão em relação à media ilustra a disparidade 
no tamanho das áreas agrícolas. 
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As medidas de ATR e dos preços de seus derivados (açúcar e etanol) são 
usadas para determinar o preço da cana-de-açúcar. O teor de ATR está ligado à 
qualidade da cana, ao clima, à atenção no manejo e ao momento do corte da cana e  
corresponde à quantidade de açúcar presente na cana menos as perdas que ocorrem 
durante o processo industrial (Unica, [s.d.]). Chama a atenção a diferença entre 
os níveis de ATR em cada um dos estados: por exemplo, o valor mínimo de ATR 
citado para Mato Grosso do Sul é inferior ao de Goiás (75 ATR/kg em Mato 
Grosso do Sul versus 121 ATR/kg em Goiás).

Em geral, os entrevistados não participavam de uma grande variedade de 
programas governamentais (tabela 5), de modo que quase um quinto da amostra 
alegou não participar de programa algum. O acesso ao crédito e seguro rurais, 
geralmente oferecidos pelo banco quando da concessão de crédito, foram os pro-
gramas mais citados. Entre os programas de crédito rural, espanta a baixa ocor-
rência da participação no FCO – 2% em Goiás e 9% em Mato Grosso do Sul –,  
por essa modalidade ter sido criada com vistas a promover o desenvolvimento 
econômico do Centro-Oeste (BB, [s.d.]). Esse resultado pode advir tanto pelo fato 
de o entrevistado não ter mencionado o FCO durante a entrevista quanto pelo 
desconhecimento de tal programa. 

TABELA 5
Tipos de programas governamentais dos quais os entrevistados participam

Programas
Goiás Mato Grosso do Sul

Número Porcentagem Número Porcentagem

Preço mínimo 3 3 0 0

Crédito rural 37 39 26 46

Seguro rural 30 32 5 9

Outros programas 8 8 13 23

FCO 2 2 5 9

Nenhum programa 17 18 12 21

Elaboração dos autores.
Obs.: Um fazendeiro pode participar de vários programas.

4.2  Desafios e riscos enfrentados segundo os envolvidos com o 
setor sucroalcooleiro 

Nas entrevistas, solicitou-se a indicação das duas maiores preocupações que os 
envolvidos tinham quanto à produção de cana. A mais citada estava relacionada à 
situação financeira das usinas, dito por 39% dos entrevistados em Goiás e 33% em 
Mato Grosso do Sul (tabela 6). Doze por cento dos entrevistados em Goiás e 14% 
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em Mato Grosso do Sul mencionaram preocupação com doenças e pestes. Esse 
resultado pode estar associado à nova tendência do uso de agrotóxicos previamente 
para evitar a ocorrência de ervas daninhas, doenças e pestes. 

TABELA 6
Temas de maior preocupação dos entrevistados com relação à produção canavieira

Preocupação
Goiás Mato Grosso do Sul

Número Porcentagem Número Porcentagem

Saúde financeira da usina 35 39 17 33

Doenças e pestes 11 12 7 14

Perda de ATR 9 10 0 0

Ataque de insetos 6 7 12 23

Compactação do solo 6 7 2 4

Erva daninha 6 7 1 2

Variação climática 6 7 1 2

Colheita mecânica 4 4 2 4

Variação na produtividade 4 4 5 10

Contaminação do solo/água 2 2 2 4

Perda em fertilidade do solo 1 1 3 6

Elaboração dos autores.
Obs.: O tamanho da amostra é de 104 entrevistados (58 em Goiás; e 46 em Mato Grosso do Sul).

Os entrevistados divergiram quanto à preocupação com a perda de ATR, 
ao ataque de insetos e à variação na produtividade da cana. Em Goiás, 10% dos 
entrevistados admitiram se preocupar com a perda de ATR, enquanto que em 
Mato Grosso do Sul, 23% se preocupavam com o ataque de insetos e 10%, com 
a variação na produtividade. Problemas climáticos não foram mencionados com 
tanta frequência quanto os demais, o que contrariou a expectativa dos pesquisa-
dores, pelo fato de a agricultura ser dependente de fatores como a temperatura, a 
pluviosidade, a umidade do solo e a exposição aos raios de sol. 

4.3  Percepção dos entrevistados acerca de desafios e barreiras para a 
expansão da canavieira

Para alguns dos entrevistados, plantar cana para as indústrias já instaladas 
não era uma opção devido à distância entre suas terras e a usina. Além disso, 
nem todos os entrevistados apreciavam a presença de usinas no seu município.  
Alguns argumentaram que a chegada da usina resultava no aumento do preço 
da terra e na demanda por mão de obra. Devido à usina oferecer empregos com 



Quarenta Anos de Etanol em Larga Escala no Brasil: desafios, crises e perspectivas128 | 

mais estabilidade e salários mais altos, ela atrai mais trabalhadores, reduzindo, 
segundo entrevistados, a oferta de mão de obra sazonal (por exemplo, diaristas 
para o período de colheita). 

Parte dos entrevistados relutou em arrendar terras às usinas devido à ins-
tabilidade financeira de algumas delas ou pelo fato de as usinas demolirem toda 
a benfeitoria da fazenda para realizarem o plantio da cana. Esses donos de terra 
preferem alugar para alguém conhecido localmente ou algúem com quem pos-
sam tratar diretamente. Além destes, outros motivos alegados para a resistência 
ao cultivo de cana foram: o fato de a produção de grãos e/ou a pecuária serem 
associadas à tradição familiar; e o fato de os produtores possuírem mais conhe-
cimento e experiência nesses segmentos. Outros entrevistados consideraram a 
oportunidade de alugar parte de suas terras, muitas vezes consideradas degradadas, 
de forma a obterem uma fonte de renda que os auxiliasse em outras atividades 
agropecuárias. Essas estratégias ajudam a manter a viabilidade econômica da 
fazenda e o baixo risco por meio da diversificação das atividades. 

As respostas à pesquisa apontaram que 56% dos entrevistados em Goiás e 
33% em Mato Grosso do Sul plantavam cana-de-açúcar em terras antes usadas 
para a agricultura. Em Mato Grosso do Sul, os resultados mostraram que a 
maior parte (67%) das terras com cana-de-açúcar havia sido usada para pasta-
gem, enquanto que em Goiás este número foi de 44%. O cultivo da cana serviu 
para contrabalançar as perdas ocorridas em anos de dificuldades da soja e da 
pecuária. Foi indicado o problema da ferrugem na soja, ocorrida entre 2004 
e 2005, como um dos motivos que os levaram a optar pelo cultivo da cana. 
Outros entrevistados se referiram ao baixo preço do gado como fator importante 
para a mudança. Adicionalmente, Rio... (2006) registrou casos em que grandes 
fazendeiros e donos de terra chegaram a unir esforços e apresentaram projetos 
para instalação de uma usina no município, como o grupo Louis Dreyfus, em 
Rio Brilhante (MS), em que três grandes pecuaristas propuseram a instalação 
de uma terceira usina.  

Considerando-se a média do valor bruto das vendas de todos os entrevistados 
envolvidos no setor sucroalcooleiro, a maior parte advinha da produção da cana, 
conforme o gráfico 1. Em Goiás, em média, 90% do valor bruto das vendas 
provinha da cana e menos de 10% advinha da pecuária ou de outras plantações 
agrícolas. Em Mato Grosso do Sul, apesar de haver mais diversidade na origem 
do valor das vendas, mais da metade resultava da venda de cana e 40%, da venda 
do gado e outras culturas.
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GRÁFICO 1
Distribuição da média de quatro anos do valor bruto das vendas dos entrevistados 
envolvidos no setor sucroalcooleiro segundo a atividade – Mato Grosso do Sul e Goiás
(Em %)

62

17

21

97

21

Cana Pecuária Grãos

GoiásMato Grosso do Sul

Elaboração dos autores.
Obs.: O tamanho da amostra é de 104 entrevistados (58 em Goiás; e 46 em Mato Grosso do Sul).

Outra dificuldade à expansão canavieira são os custos associados ao plantio. 
Conforme relatado anteriormente, estes chegam a ser 2,5 vezes maiores do que os 
da soja (Silva e Miziara, 2011), dificultando a substituição de lavouras; aliado a 
isso está o fato de que nem todos os entrevistados tinham acesso ao crédito rural. 
As usinas tentam atenuar a situação, oferecendo pagamento adiantado, suporte 
técnico, empréstimos e mudas de cana-de-açúcar a fornecedores potenciais, além 
de realizarem a colheita mecânica, exonerando-os, desta forma, dos gastos com a 
aquisição de colhedeiras. 

Assim como em outros estudos mencionados, a pesqusia evidencia que a 
disponibilidade de grandes extensões de terras adequadas ao plantio da cana22 é 
apenas um dos muitos fatores aos quais a expansão do cultivo está sujeita. Shikida 
(2013) indica ainda outras limitações, tais como a instabilidade do mercado de 
etanol e a ineficiência da estrutura logística, como assinalado nos capítulos 1 e 8 
deste livro. Apesar dessas dificuldades, as usinas ajudam na logística de transporte, 
inclusive na construção de estradas entre as lavouras e a indústria. 

22. A expansão canavieira depende parcialmente da disponibilidade de terra e de crédito (Shikida, 2013). O ZAE Cana 
identificou mais de 12,6 milhões de ha de área apropriada ao plantio em Goiás e mais de 10,8 milhões de ha em Mato 
Grosso do Sul (Manzatto et al., 2009). 
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4.4 Percepção dos entrevistados sobre impactos locais da expansão canavieira

Segundo Roberto (2012), a instalação de novas usinas e a expansão da produção de 
cana-de-açúcar em determinadas regiões do Cerrado têm sido associadas à expec-
tativa de desenvolvimento econômico, ao aumento na arrecadação de impostos –  
decorrente das taxas pagas pelas usinas –, a melhores oportunidades de emprego 
para a população local e até ao aumento na qualidade de vida. Ainda, de acordo 
com o autor, a chegada da atividade pode ser associada à melhora da infraestrutura, 
da educação, da renda, do poder de compra e ao consequente aumento no Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH).

Indagou-se aos 148 entrevistados (inclusive àqueles não envolvidos no setor 
sucroalcooleiro) sobre sua percepção e expectativa de impactos da usina em suas 
comunidades. Perguntou-se-lhes o quanto a chegada da usina havia afetado o 
município e sua comunidade, com relação à melhora ou piora nas seguintes áreas: 
estradas, infraestrutura básica, serviços de saúde, educação, qualidade de vida, vida 
social, segurança e desenvolvimento econômico. As respostas foram sistematizadas 
conforme a tabela 7. 

TABELA 7
Perspectiva dos produtores a respeito dos impactos em suas comunidades locais com 
a instalação de usinas
(Em %)

Aspecto
Total Goiás Mato Grosso do Sul

Piorou Inalterado Melhorou Piorou Inalterado Melhorou Piorou Inalterado Melhorou

Estradas 14 11 70 13 17 64 15 5 78

Infraestrutura básica 8 47 39 4 59 29 14 32 52

Serviço de saúde pública 22 38 36 18 46 30 26 28 45

Serviço de saúde particular 9 30 56 8 33 52 9 28 62

Educação 7 44 43 5 51 36 11 35 52

Qualidade de vida 11 15 70 10 14 70 12 15 69

Seguraça 49 27 19 47 33 13 52 20 26

Desenvolvimento ecônomico 6 9 80 7 16 71 5 2 92

Vida social 7 29 60 6 30 58 8 28 63

Elaboração dos autores.
Obs.: O tamanho da amostra é de 148 entrevistados (83 em Goiás; e 65 em Mato Grosso do Sul).

De forma geral, os dados da tabela 7 indicam que os entrevistados dos dois 
estados percebem melhora com a chegada das usinas na maioria dos parâmetros 
levantados (estradas, sistema privado de saúde, qualidade de vida, desenvolvimento 
econômico e vida social), com destaque para estradas e desenvolvimento econômi-
co. Porém importantes aspectos (infraestrutura básica, saúde pública, educação e 
segurança) foram avaliados pela maioria como piorou ou inalterado. A leitura que 
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há de ser feita é que os agentes econômicos beneficiados percebem ganhos, mas 
reconhecem dificuldades. 

Os entrevistados, geralmente, ressaltaram que as estradas utilizadas pela 
usina foram as que mais melhoraram. Para a maioria dos produtores em Mato 
Grosso do Sul, houve melhora na infraestrutura básica (saneamento, eletricidade e 
pavimentação de ruas), enquanto os produtores em Goiás não notaram nenhuma 
alteração. O mesmo padrão pode ser observado com relação à saúde pública. Por 
outro lado, a melhora nos serviços particulares de saúde se deve ao aumento nos 
serviços oferecidos por médicos particulares e ao aumento no número de consul-
tórios médicos e no de laboratórios de análises clínicas.

Produtores nos dois estados responderam que o desenvolvimento econômico 
ocorre, por exemplo, pelo aumento do número de lojas e serviços, mais opções de 
restaurantes, música e lazer após a instalação da usina. Com o aumento do poder 
de compra da população, novos negócios são naturalmente atraídos, principalmente 
nas cidades onde se situam as usinas. Contudo, de acordo com os entrevistados, 
a piora na segurança do município chama a atenção. A maior oferta de empregos 
atrai pessoas de outras cidades, tanto para trabalhar na usina quanto para abrir 
novos estabelecimentos. 

4.5  Posição dos fornecedores de cana e arrendatários sobre as  
relações contratuais 

Para ter acesso à terra, as indústrias assinam contratos de arrendamento com os 
proprietários de terras (arrendatários) ou estabelecem contratos de fornecimento23 
com os produtores. Elas também podem subarrendar24 áreas para produtores que 
não têm terras, conforme assinalam Picanço Filho e Marin (2012). Por um lado, 
ao assinar um contrato de fornecimento, a indústria transfere parte dos custos as-
sociados aos riscos de produção para o produtor, segundo Ávila (2009); por outro 
lado, tanto o contrato de arrendamento quanto o de parceria agrícola são adotados 
quando a usina quer operar de forma verticalmente integrada (sendo responsável 
por todos os estágios da produção de cana-de-açúcar). 

Os contratos têm vantagens e desvantagens. Como vantagem, eles trazem 
segurança a ambas as partes quanto ao fornecimento da cana-de-açúcar e às formas 
de pagamento, permitindo que produtores e/ou arrendatários de terra e usinas 
possam organizar suas atividades e investimentos com mais segurança. Como 

23. O contrato geralmente segue o padrão adotado pelo Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool 
(Consecana), entidade que reúne produtores de cana e indústrias, sob a liderança desta. Os contratos se diferem de 
região para região, inclusive na forma de remuneração. Para mais detalhes, ver Ávila (2009) e <www.unica.com.br/
consecana>. É praticamente inexistente o mercado spot de cana no Brasil, sendo os contratos firmados, geralmente, 
com uma única indústria.
24. A usina/destilaria arrenda para um produtor uma área que ela arrendou de um outro dono de terra.
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desvantagem, contratos reduzem a flexibilidade de produtores e arrendatários de 
terra escolherem qual cultura produzir e/ou de oferecerem sua produção ou terra 
para outro. As formas mais comuns de contrato exigem a fidelidade de forneci-
mento, ou seja, o produtor se obriga a fornecer apenas à usina com a qual assinou 
o contrato.25 O que pode ser uma desvantagem em áreas com duas ou mais usinas. 
No caso deste estudo, os resultados indicam a presença de pelo menos duas usinas 
na região, dando ao fornecedor opção de escolha. 

Os contratos de fornecimento são procurados por agricultores interessados 
em manter o vínculo com a produção e as características da propriedade, plantando 
e fornecendo cana-de-açúcar para a usina. O tipo de contrato mais observado em 
Goiás foi o de fornecimento, enquanto que o contrato de parceria agrícola foi o 
mais frequente em Mato Grosso do Sul (tabela 8). Esse resultado se difere do estudo 
específico de Picanço Filho e Marin (2010) para Goiás, no qual eles apontam o 
arrendamento de terras pela usina como sendo mais frequente do que contratos 
de fornecimento da cana. Segundo os autores, a preferência dos agricultores pelo 
arrendamento se deve à falta de capital, devido a crises nas atividades antes desen-
volvidas na área; aos altos custos de formação e manutenção dos canaviais; à falta de 
ânimo para entrar em um novo setor; à idade avançada dos proprietários; à legislação 
trabalhista, que estabelece restrições à mão de obra; à dependência do clima e da 
possível ocorrência de queimadas para definir sua remuneração; e à preferência 
por pagamentos regulares e com menos riscos. Acredita-se que uma das hipóteses 
da diferença entre os resultados seja o fato de os donos de terra que arrendam para 
a usina nem sempre residirem no mesmo município onde sua propriedade está 
localizada, e, portanto, não terem participado da amostra desta pesquisa.

TABELA 8
Tipos de contrato entre produtores, arrendatários e usinas nas áreas pesquisadas

Tipo de contrato
Goiás Mato Grosso do Sul

Quantidade Porcentagem Quantidade Porcentagem

Arrendamento 13 22 5 10

Parceria agrícola 3 5 30 63

Fornecimento 42 72 13 27

Elaboração dos autores.
Obs.: O tamanho da amostra é de 104 entrevistados (58 em Goiás; e 46 em Mato Grosso do Sul).

25. No caso específico desta pesquisa, foram observadas as seguintes formas de contrato, conforme o Estatuto da 
Terra e a Lei no 4.506/1964: i) contrato de arrendamento de terra; ii) contrato de parceria agrícola (proprietário recebe 
uma porcentagem da produção); e iii) contrato de fornecimento – agricultor vende a cana-de-açúcar à usina/destilaria 
(Brasil, 1964; 1966.) Todos os produtores e arrendatários entrevistados envolvidos com a produção de cana-de-açúcar 
contavam com alguma forma de contrato.



Os Desafios da Expansão da Cana-de-açúcar: a perçepção de produtores e 
arrendatários de terras em Goiás e Mato Grosso do Sul

 | 133

A duração média dos contratos analisados na pesquisa foi de um ciclo de 
produção de cana-de-açúcar, ou seja, em torno de seis a sete anos. No entanto, 
variações foram observadas: o contrato mais longo era de quarenta anos e o mais 
breve, de um ano. Em termos de legislação, o prazo do arrendamento se encerra 
após a última colheita, prezumindo-se um prazo mínimo de três anos (Brasil, 1964). 
Em grande parte dos contratos de fornecimento observados, os produtores recebem 
80% do pagamento na entrega da cana e os 20% restantes, ao final do ano-safra.  
É importante notar que questões sobre os contratos consistiam em assunto sensível, 
com produtores se recusando a dar mais informações sobre valores recebidos pela 
produção de cana ou pelo arrendamento da terra. Em alguns casos, essa informa-
ção era definida em contrato como sigilosa, não podendo ser revelada a terceiros. 

Para verificar a percepção sobre o cumprimento dos contratos, no contexto 
alertado por Picanço Filho e Marin (2012), de que os contratos nem sempre são 
seguidos, questionou-se aos entrevistados se a usina com a qual eles tinham um 
contrato alguma vez não honrou os termos nele estabelecidos, incluindo atraso ou 
o não pagamento. Aproximadamente 70% dos entrevistados em Goiás e 88% em 
Mato Grosso do Sul informaram que a usina cumpriu com a sua parte no con-
trato. Outros 20% em Goiás afirmaram que a usina já havia deixado de cumprir 
o contrato em alguma ocasião e menos de 10% dos entrevistados nos dois estados 
relataram que a usina não cumpriu o contrato em diversas ocasiões. Considerando 
pagamentos atrasados, os entrevistados afirmaram que isso ocorre ao menos uma 
vez ao ano. 

A pesquisa também buscou saber o quanto os produtores e arrendatários 
tinham ciência dos termos de seus contratos e do poder de barganha envolvido 
na negociação. Para isso, indagou-se se teriam lançado mão de assistência jurídica 
durante a negociação do contrato, se compreenderam todos os seus termos e suas 
cláusulas e se pediram a alteração de alguma cláusula antes de assiná-lo. A maioria 
dos entrevistados (51% em Goiás; e 67% em Mato Grosso do Sul) informou ter 
recorrido à assistência jurídica quando da negociação do contrato. Dos entrevista-
dos, 63% em Goiás e 70% em Mato Grosso do Sul afirmaram ter compreendido 
todas as partes do contrato e que 54% em Goiás e 70% em Mato Grosso do Sul 
requisitaram alterações no contrato com sucesso. Alguns entrevistados (9% em 
Goiás; e 13% em Mato Grosso do Sul), no entanto, afirmaram que não foram 
atendidos em suas reivindicações contratuais.26 

26. A esse respeito, cabe destacar a interpretação de Picanço Filho e Marin (2012), Ávila (2009) e Santos (2011) de 
que é um fato conhecido que as usinas detêm poder econômico, organizacional, político e social que se manifestam na 
negociação, inclusive devido à assimetria de informação favorável a elas.
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4.6 Percepções dos entrevistados sobre a relação com as usinas

Produtores e arrendatários foram questionados a respeito da relação mantida com 
as indústrias. As perguntas aplicadas buscaram avaliar, entre outros fatores, estes: 
se os entrevistados tinham conhecimento dos negócios conduzidos pela usina; se 
recebiam informações sobre a qualidade da cana-de-açúcar fornecida à usina; quem 
eles acreditavam deter mais poder de barganha; se confiavam na usina; se preferiam 
assinar contratos com uma usina nacional a assinar com uma usina estrangeira; se 
consideravam o contrato como um fator positivo ao negócio; e se tinham facilidade 
de comunicação com a usina. 

Como mostram os gráficos 2 e 3, os entrevistados acreditam que a proxi-
midade da fazenda em relação à usina é mais importante do que sua extensão 
na assinatura de um contrato (94% em Goiás; e 86% em Mato Grosso do Sul), 
e, consequentemente, propriedades mais próximas à usina têm mais poder de 
barganha. Quanto ao tamanho da propriedade, 71% dos entrevistados em Goiás 
e 80% em Mato Grosso do Sul acreditam que as fazendas maiores detêm mais 
poder de barganha que as menores, resultados que se alinham com os de Picanço 
Filho e Marin (2012). 

GRÁFICO 2
Percepção de produtores e donos de terra em Goiás quanto a sua relação com as 
usinas locais
(Em %)
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Elaboração dos autores.
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GRÁFICO 3
Percepção dos produtores e donos de terra em Mato Grosso do Sul quanto a sua 
relação com as usinas locais
(Em %)
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Elaboração dos autores.

Um bom relacionamento com a usina foi considerado importante para os 
negócios por 90% dos entrevistados. Operar na região sem um contrato não 
é viável na opinião de 89% dos entrevistados nos dois estados, por serem raro 
sos casos de mercado spot, como observado na cidade de Itumbiara (GO), onde 
a presença de várias usinas demandando matéria-prima abre espaço para essa 
modalidade de comercialização. Entretanto, assinar um contrato com a usina 
não é difícil (de acordo com 71% dos entravistados em Goiás e 59% em Mato 
Grosso do Sul). 

Por ser relevante indicador de qualidade, produtividade e ponto central do 
preço a ser pago pela matéria-prima e arrendamento da terra, durante o rece-
bimento da cana-de-açúcar, as usinas recolhem uma amostra do carregamento 
para medir o ATR. Em razão disso, perguntou-se aos entrevistados se as usinas os 
informavam a respeito da qualidade da cana-de-açúcar entregue. Em Goiás, 75% 
dos entrevistados confirmaram receber tal informação, ao passo que em Mato 
Grosso do Sul, apenas 52% o fizeram (gráficos 2 e 3), sendo comum entrevistados 
que recebiam informação a respeito da média regional, mas não especificamente 
da sua própria produção.
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Apesar de 60% das usinas locais serem controladas por companhias estrangeiras 
ou parcerias entre empresas estrangeiras e brasileiras, os entrevistados não revela-
ram preferência por firmas brasileiras na assinatura de contratos (gráficos 2 e 3).  
Do mesmo modo, nos dois estados, observou-se indiferença entre contratos com 
cooperativa/associação ou diretamente com empresas, não obstante, 30% em Goiás 
e 34% em Mato Grosso do Sul afirmaram preferir assinar um contrato com uma 
cooperativa/associação. 

De forma a analisar se o relacionamento com a usina resultava em situação 
de ganho para ambas as partes, questionou-se aos entrevistados quanto ao valor 
recebido pela produção e a sua confiança na usina, com o objetivo de medir a 
transparência das transações com a usina. Resultados mostram que eles acreditavam 
ter bom relacionamento com a usina, mesmo desconhecendo os seus negócios 
(gráficos 4 e 5). 

GRÁFICO 4
Percepções dos produtores e donos de terra em Goiás quanto a sua relação com a 
usina local
(Em %)
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GRÁFICO 5
Percepções dos produtores e donos de terra em Mato Grosso do Sul quanto a sua 
relação com a usina local
(Em %)
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Elaboração dos autores.

De acordo com os entrevistados, 67% em Goiás e 60% em Mato Grosso do 
Sul concordaram que receberam um valor “justo” pela sua produção, enquanto que 
25% em Goiás e 31% em Mato Grosso do Sul discordaram. Apesar de os resultados 
não permitirem identificar o motivo pelo qual os entrevistados em Goiás estão 
mais satisfeitos com o valor da cana-de-açúcar do que os de Mato Grosso do Sul, 
uma possível explicação seria a existência de um número superior de associações 
de produtores e cooperativas em Goiás em relação ao estado de Mato Grosso do 
Sul, dando mais poder de barganha e proteção aos produtores e arrendatários.

Mais da metade dos entrevistados (acima de 65%) informaram ter facilidade 
de comunicação com a usina, apesar de desconhecerem os negócios conduzidos 
por ela (79% em Goiás; e 66% em Mato Grosso do Sul). Perguntados se concor-
davam com a afirmação “Sempre confio que a direção da usina irá cumprir com 
o prometido”, 43% em Goiás e 20% em Mato Grosso do Sul eram neutros ou 
discordavam. Cinquenta e seis por cento dos entrevistados em Goiás e 69% no 
Mato Grosso do Sul concordaram com a afirmativa de que confiavam na direção 
da usina. 

Mesmo que os resultados indiquem que os produtores e arrendatários desco-
nhecem todos os aspectos dos negócios da usina, a grande maioria dos entrevistados 
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(91% em Goiás; e 74% em Mato Grosso do Sul) discordaram que seus lucros teriam 
diminuído desde a assinatura do contrato. No mesmo sentido, 74% dos entrevis-
tados em Goiás e 89% em Mato Grosso do Sul concordaram ter uma renda mais 
constante graças ao contrato com a usina. É provável que a confiança nas usinas 
esteja correlacionada com a preocupação dos entrevistados com a saúde financeira 
delas e que a desconfiança de parte da amostra advenha da assimetria de informação. 

5 CONCLUSÃO

Este capítulo destacou algumas das circunstâncias de o Cerrado brasileiro ser o 
foco do crescimento da produção de cana-de-açúcar e da construção de usinas 
desde 2000. Apontaram-se mudanças nas ações de produtores e arrendatários em 
dois estados na região de expansão da cana no Cerrado, a partir de dados sobre o 
uso da terra e os impactos da chegada da usina nas comunidades locais na opinião 
de produtores e arrendatários de terra. Acredita-se que a pesquisa de campo tenha 
contribuído para um entendimento maior dos impactos da expansão da cana-de-
-açúcar na visão de produtores de cana e arrendatários de terra. 

Os resultados da pesquisa, ancorados na discussão apresentada, permitem 
tecer outras considerações acerca da expansão canavieira nos municípios e nas 
microrregiões estudadas em Goiás e Mato Grosso do Sul. Uma contribuição do 
estudo foi trazer dados, percepções e indicações que possibilitam maior diálogo 
entre as partes, bem como subsídios às políticas agrícolas para que a produção, nas 
lavouras e em toda a cadeia agroindustrial, ocorra com sustentabilidade ambiental 
e socioeconômica. 

As respostas apontam, de um lado, oportunidades da atividade produtiva, 
de acordo com a percepção dos entrevistados, corroborando resultados de outros 
trabalhos quanto à: i) possibilidade de foco na lucratividade com ou sem outra 
atividade além da canavieira; ii) compreensão da importância de conhecimento 
acerca da atividade como um todo (inclusive da necessária saúde financeira das 
indústrias); iii) avaliação da existência de ganho econômico (emprego e renda) 
com a atividade, comparativamente ao uso anterior da terra; iv) noção da im-
portância da autonomia em relação às políticas públicas diretas; e v) percepção 
de que o crescimento econômico alcança a região onde a indústria se instala.  
De acordo com os entrevistados, as vantagens de natureza econômica são, além 
da possível lucratividade e da criação de empregos e renda locais, o surgimento de 
novos negócios nas cidades.

Ressaltam-se, também, desafios nas impressões dos produtores e arrenda-
tários, tais como: i) reações típicas de agentes com aversão a risco na atividade; 
ii) desequilíbrio nas informações acerca da razoabilidade da relação contratual, 
com destaque para a remuneração pela terra e pela cana-de-açúcar fornecida; 



Os Desafios da Expansão da Cana-de-açúcar: a perçepção de produtores e 
arrendatários de terras em Goiás e Mato Grosso do Sul

 | 139

iii) adesão circunstancial à atividade, ocorrida em função de dificuldades com 
outros cultivos e endividamentos; iv) percepção dos entrevistados de piora em 
serviços públicos de saúde e segurança; e v) insegurança quanto a interferências 
de fatores externos à atividade (questões ambientais, responsabilidades adicionais 
e questões organizacionais).

O trabalho permitiu observar que a expansão da cana-de-açúcar tem elemen-
tos muito mais complexos que a mera disponibilidade de terras. Pode-se inferir, 
com os resultados obtidos nas entrevistas, que a decisão de ingresso na atividade 
é facilitada quando os produtores e arrendatários confiam nas usinas e no recebi-
mento de preço justo pela cana, assim como quando acreditam na viabilidade do 
negócio. O perfil apresentado indica haver certo conhecimento da atividade e da sua 
inserção na cadeia produtiva, exceto quanto aos indicadores da empresa. Portanto, 
é importante transparência nas transações, elaboração de contratos equilibrados e 
assessorias organizadas no âmbito local para a redução de riscos mútuos. 

Cabe o registro de que, apesar de tais vantagens beneficiarem, especialmente, 
os arrendatários, fornecedores de cana e demais atores diretamente envolvidos 
com a atividade sucroalcooleira, estas também podem trazer benefícios, ainda que 
menores, para a comunidade como um todo. Há de se observar que os desafios 
apresentados pelos entrevistados, assim como outros discutidos na literatura, afetam 
toda a população local e por isso devem ser considerados quando da concessão de 
incentivos à expansão canavieira.

Em razão de os fornecedores de cana e os proprietários de terra, bem como 
suas propriedades, serem hetereogêneos em cada região e pelo fato de este trabalho 
ter se limitado a uma amostra desses atores, estudos complementares são desejáveis. 
Ainda que a agroindústria sucroenergética seja uma das mais estudadas na agri-
cultura brasileira, a compreensão da complexidade da cadeia produtiva, em nível 
regional e até municipal, continua sendo aspecto-chave para o aprimoramento 
das políticas públicas.
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