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OBJETIVOS 
 

Analisar o modo de produção capitalista, em sua fase monopolista, no espaço rural e o processo 

contraditório de reprodução ampliada do capital, ou seja, a forma como o capital vem criando, 

recriando e dominando relações capitalistas e não-capitalistas de produção através da agroindústria. 

Observando que nessa fase a acumulação de capital requer a preponderância da circulação sobre a 

produção de mercadoria, de forma que a mais-valia gerada na produção se realiza com maior 

intensidade na circulação. Destacando que a agricultura, então inserida no modo de produção 

capitalista, está sendo “drenada” nas duas pontas do processo de produção: no consumo produtivo, 

através dos altos preços das máquinas e dos insumos;  e na circulação, através dos baixos preços da  

produção. Assim o capital, ao apropriar-se da renda da terra sem ser seu proprietário, sujeita não 

mais ou apenas a força do trabalho, mas toda a renda da terra e se reproduz e se acumula por via 

não capitalista de produção. Daí a ideologia de empresas e do próprio Estado de se criar, recriar e 

ampliar a agricultura familiar e de se negar a agricultura camponesa, ou de subsistência. Através 

dessas ações a agricultura familiar está substituindo a agricultura camponesa e reproduzindo-se 

dentro dos limites estabelecidos pelo capital, transformando a renda da terra em renda capitalizada 

para os monopólios agroindustriais.  

                                                                                                                                                                

As Plantações Michelin Bahia (PMB), do grupo Michelin – estudo de caso deste trabalho – é uma 

empresa agroindustrial instalada em Ituberá, na região Litoral Sul da Bahia. Nessa unidade 

agroindustrial a Michelin processa todas as etapas da produção, desde a seleção das sementes, 

passando pela clonagem das mudas das seringueiras, até a industrialização da produção, na própria 

fazenda. Portanto a PMB é um exemplo que serve para se analisar como o processo de implantação 

do capital monopolista na agricultura está se processando no Brasil. Também serve para se 

questionar o discurso da preservação da biodiversidade e das certificações, como os certificados ISO 

9001 e o ISO 14000, que essas empresas vêm exibindo na mídia para abrirem fronteiras, justificarem 

suas territorializações em espaços privilegiados e legitimarem suas ações predatórias e impactantes 

em territórios vulneráveis. 

 



III Simpósio Nacional de Geografia Agrária – II Simpósio Internacional de Geografia Agrária 
Jornada Ariovaldo Umbelino de Oliveira – Presidente Prudente, 11 a 15 de novembro de 2005 

 
REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Para se analisar os resultados obtidos em campo, na fazenda PMB, nas bibliografias sobre as 

diversas formas pelas quais o capital monopolista, a agroindústria, se instalou no campo, causando 

sérios impactos sócio-ambientais, tomou-se como parâmetros os seguintes referenciais teóricos: 

Fernandes (s/d), A Agricultura Camponesa; OLIVEIRA (1986), O Modo de Produção Capitalista no 

Campo; ROSA (1998), Agricultura e Meio Ambiente; Viola et.al. (1998), Meio Ambiente, 

Desenvolvimento e Cidadania.  

 
METODOLOGIA 
 
A metodologia utilizada na elaboração deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica com as respectivas 

reflexões sobre as diversas discussões envolvendo o tema e a pesquisa empírica, visitando, 

fotografando, colhendo informações e dados na área estudada, a fazenda Plantações Michelin Bahia 

(PMB), através de reuniões com os representantes legais da empresa  (foto abaixo) , de noticiários 

divulgados pelos jornais da região, distribuídos na própria empresa, logo representando suas 

verdades, e no site oficial da Michelin Brasil, sediada no Rio de Janeiro. De posse das informações 

buscou-se os pontos de convergências e de divergências, sem formar juízo de valor, nas teorias do 

modo de produção capitalista na agricultura brasileira, na estrutura da agricultura industrial, familiar e 

camponesa e nas teorias sobre meio ambiente, cidadania  e desenvolvimento.  

 

RESULTADOS 
 
A fazenda Plantações Michelin da Bahia (PMB) possui cerca 4 mil hectares, sendo que cerca de 3 mil  

hectares é de reserva florestal. Nessa fazendo há uma unidade de beneficiamento de borracha que 

produz 10% da borracha nacional. A produção mundial, oito milhões de toneladas por ano, ocupa dez 

milhões de hectares e emprega cerca de trinta milhões de famílias. A Ásia (Tailândia, Indonésia, 

Malásia, Cambodja, Vietnã, China e Índia) produz cerca de 90% da borracha mundial.  

                                                                                                                                                             

Além da Bahia, a Michelin possui, no Brasil, mais duas bases de pesquisa ambiental, uma  no Mato 

Grosso e outra na Guiana, ambas dedicadas às pesquisas da biodiversidade local. A PMB está 

implementando a agricultura familiar em mil e quinhentas hectares de seringais, num projeto que 

conta com a parceria do governo do Estado da Bahia. Em outro projeto a PMB preparou e vendeu 

cerca de cinco mil hectares de terras para serem cultivadas por produtores individuais, sendo que 

toda infraestrutura e logística de produção ficaram a cargo e sob o domínio da empresa. A PMB 

também loteou um terreno onde foram construídas 240 casas que foram repassadas, através de 

financiamento da Caixa Econômica Federal, às famílias de agricultores a ela vinculadas, aumentando 

em 40% a oferta de casas no município de Igrapiúna. Para a implementação da infraestrutua, 

educação, lazer, coleta seletiva de lixo etc., a PMB contou com a parceria da prefeitura de 

Ituberá/Igrapiúna. A PMB informa, com muita satisfação, que, para benefício da população da vila de 

moradores recém-criada, foi catalogado 248 espécies de aves; foi montada uma brigada contra 
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incêndio composta por 30 homens; e instalado um lavador de gás nas imediações da usina para 

amenizar o insuportável mau cheiro produzido pelo látex decomposto no processo de beneficiamento 

para a respectiva produção de borracha.         

                     

A PMB é certificada pelo ISSO 9002 e está buscando o ISSO 14000, a mais alta certificação mundial, 

a qual dá à empresa o título, a legalidade e o reconhecimento de gestora de qualidade e protetora do 

meio ambiente. A própria empresa cita que vem se esforçando para se enquadrar nas 189 leis 

ambientais brasileiras e nas demais exigências internacionais para se adquirir esse certificado. Dessa 

forma fica revelado o objetivo do estudo da biodiversidade local e da implementação do projeto de 

proteção ambiental nas mil e quinhentas hectares da fazenda. Usando essas estratégias a Michelin já 

conseguiu tais certificados para  96% de suas atividades em todo o planeta. A empresa, que tem 

previsão de investimentos de cerca de um bilhão e trezentos milhões de dólares na ecologia em 

2005, está desenvolvendo um projeto para a criação de um corredor ecológico em uma área de 

2.963,5 hectares  no Litoral Sul da Bahia. Esse corredor abrange uma grande área de manguezais e 

de Mata Atlântica onde, conservando as árvores nativas, serão introduzidas seringueiras, 

reintroduzidas aves e animais da região.  

                                                                                                                                                       

A empresa Michelin, fundada em 1889, tem hoje 74 unidades de produção em cinco continentes, e 

unidades comerciais em 187 países. Produz 23,5 mil toneladas de borracha, 190,2 milhões de pneus 

e emprega cerca de 125 mil pessoas. Comercialmente a empresa se instalou no Brasil em 1927, 

montou a sede administrativa para toda a América do Sul no Rio de Janeiro, onde permanece.  Em 

1979 a Michelin iniciou suas atividades agroindustriais no Brasil, dedicando-se à pesquisa 

agronômica e se qualificando como principal centro mundial de combate ao fungo que provoca o Mal 

das Folhas nos seringais, o Microciclus Ulei; originário do continente Sul-americano esse fungo pode 

se espalhar e dizimar a heveicultura (plantações de seringueiras) no mundo inteiro. Na região do 

Litoral Sul da Bahia, em particular, segundo a Michelin, o Mal das Folhas pode comprometer as 

empresas familiares que dependem dessa atividade. Para combater esse e outros fungos e para criar 

seringueiras mais resistentes e produtivas a clonagem é desenvolvida em larga escala pela PMB em 

parceria com o Centro Internacional em Pesquisas Agronômicas para o Desenvolvimento (CIRAD) da 

França.  

                                                                                                                                                             

Atualmente a Michelin possui, no Brasil, duas fábricas e duas unidades agroindustriais: uma unidade 

industrial na região oeste do Rio de Janeiro produzindo pneus radiais, câmaras de ar e protetores 

para caminhões e ônibus, e bandas de rodagem; e um complexo industrial composto de três 

unidades em Itatiaia, também no Rio de Janeiro, onde se fabricam cabos e aros metálicos, pneus de 

carros e caminhonetes e uma unidade de recapagem de pneus para caminhões e ônibus. As duas 

unidades agroindustriais são: as Plantações Michelin na Bahia e as Plantações Michelin Mato 

Grosso. No total a Michelin emprega, no Brasil, cerca de seis mil trabalhadores. A fazenda 

Plantações da Michelin Bahia Ltda (PMB) é considerada pela empresa como um “presente da 

natureza”. A área da fazenda é cortada pelo Rio Serinhaém, às margens do qual situa a usina 
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beneficiadora de borracha da empresa. Nesse mesmo rio, a montante da usina, situa-se a Cachoeira 

de Pancada Grande com 60 metros de queda d’água. (fotos abaixo).     

                                                                                                                               

Essa cachoeira foi estruturada com estacionamentos, dois mirantes e 310 degraus de escadaria para 

se ter acesso ao topo da cachoeira (foto abaixo). Essa estruturação, feita com o apoio do Governo do 

Estado da Bahia e do município de Ituberá, serve como Centro de Referência Ambiental da Michelin 

para a obtenção do certificado mundial ISO 14000. A fazenda PMB, situada entre os municípios de 

Ituberá e Igrapiúna, está ainda inserida no Corredor Central da Mata Atlântica. Esse corredor 

estende-se desde o norte do Espírito Santo até às margens do Rio Jiquiriçá em Valença, na Bahia, 

área reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial Natural. Enfim, segundo os representantes 

da empresa, a localização, a importância do ecossistema, da Mata Atlântica, da beleza da fauna e da 

flora, fazem da fazenda PMB um dos lugares únicos no mundo. Por isso afirmam estar realizando 

inúmeras ações para proteger toda a sua biodiversidade e promover o desenvolvimento econômico e 

social de toda a região; embora seu objetivo, na região, seja plantar seringueira, cacau e industrializar 

o látex produzido – de cheiro insuportável.  

                                 

O Projeto Ouro Verde Bahia (POVB), da PMB, instalado no litoral sul da Bahia, é tido como um 

projeto representativo do “Desempenho e Responsabilidade Michelin”. Para o desenvolvimento desse 

projeto foi assinado convênio com o Governo da Bahia, através das Secretarias de Meio Ambiente e 

de Recursos Hídricos (SEMARH); da Secretaria de Combate à Pobreza e das Desigualdades Sociais 

(SECOMP); da Secretaria de Agricultura (SEAGRI); da Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração 

(SICM); do Banco do nordeste, do IBAMA, das prefeituras de Ituberá e de Igrapiúna e do Ministério 

Público, num total de investimentos de cerca de cinco milhões de dólares. A PMB e o Conselho 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) apresentaram, em novembro de 

2004, o POVB em uma conferência internacional do Worl Business Council Sustenaible Development 

(WBCSD) como um modelo macroeconômico para a atividade agrícola em escala mundial.  

                                                                                                                                                   

Em parceria com a prefeitura de Ituberá a empresa desenvolveu um projeto de Eco-turismo na 

Cachoeira Pancada Grande e em parceria com a prefeitura de Igrapiúna abriu e melhorou 200 Km de 

estradas. Segundo a empresa esses projetos são destinados: à melhoria do modus vivendi dos 

agricultores, proporcionando-lhes melhores rendas; ao progresso do Estado da Bahia, através da 

perenização das atividades, da melhoria nos níveis de vida, e do exemplo de um projeto ambicioso; à 

preservação do meio ambiente local, através da proteção da biodiversidade e da pesquisa 

agronômica sobre a seringueira. Esses projetos, como fazem questão de frisar os representantes da 

empresa, foram montados sobre os seguintes pontos principais: 1) desmembramento, em novembro 

de 2004, de 4.962,0 hectares de terras para a agricultura familiar, dividida em 12 fazendas de 400 

hectares e repassadas aos funcionários ou ex-funcionários da empresa, tornado-os parceiros 

privilegiados; 2) o compromisso da empresa em assumir toda a logística necessária à produção na 

área desmembrada, através de profissionais qualificados, para promover o desenvolvimento 

sustentável da região; 3) a autonomia dos novos proprietários, até para fornecer o látex produzido 
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para outra empresa beneficiadora; 4) implantação da cultura do cacau entre os seringais; 5) a 

constituição de um corredor ecológico de 3 mil hectares; 6) ampliação do Centro de Pesquisa 

Agronômica; 7) e modernização da unidade de beneficiamento de borracha natural. Aqui são 

numerados sete pontos, a empresa enumera apenas cinco.      

                                                                                                                                 

Para a implantação da agricultura familiar sob sua dependência no litoral sul da Bahia a PMB assinou 

convênio com a Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia (SEAGRI), com a Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agrícola (EBDA) e firmou convênio com o governo da Bahia para fornecer “a preço 

de custo” –  R$ 1.20 cada muda fornecida diretamente ao agricultor e R$ 1.50 para o Estado – 20 mil 

Mudas de seringueiras clonadas em 2005 e 400 mil mudas no período de 2006 a 2007. O Banco do 

Nordeste já liberou R$ 22,5 milhões para esse projeto e mil núcleos familiares já estão formados. 

Essas informações foram obtidas na própria empresa. As quatro mil novecentos e sessenta e duas 

hectares desmembrados da PMB foram repassadas aos agricultores através de financiamento 

externo. Também através de financiamento externo a empresa está implantando a cultura cacaueira 

na região como cultura secundária entre as seringueiras. Nesse grande projeto, envolvendo enormes 

quantidades de recursos, a Michelin assumiu apenas a “construção” do corredor ecológico, os gastos 

com as pesquisas agronômicas desenvolvidas na e para a própria empresa e a modernização da 

própria beneficiadora da PMB.          

                                            

Para aumentar a produtividade de borracha na costa baiana, segundo a PMB, agrônomos, técnicos 

da área industrial e financeira, juristas e expert’s na área de comunicação locados na França e no 

Brasil executaram e mantêm o Projeto Ouro Branco. A exploração da heveicultura na costa baiana 

pela PMB é feita através de um sistema de planejamento que inclui desde trabalhadores bem 

treinados para a “sangria” da seringueira até as equipes de agrônomos e técnicos especializados 

que, além da fazenda PMB, dão assistência técnica aos heveicultores da região e de outros Estados 

do Brasil. A unidade de beneficiamento de borracha natural da PMB produz cerca de 8.000 toneladas 

do produto por ano, sendo que desse total 5.000 toneladas são produzidas por produtores familiares 

da região. Essa produção depois de beneficiada na usina da PMB é destinada às indústrias de 

produtos manufaturados e automotivos, especialmente para a fabricação de pneus. Confira na tabela 

abaixo a produção de látex por município no Litoral Sul da Bahia.  

 
Cultivo de seringueira e produção de látex no Litoral Sul da Bahia, segundo a  SEI 2003 
Município Área Plantada 

(há) 
Produção 
(t) 

 Município Área Plantada( 
ha) 

Produção 
(t) 

Arataca 700 551  Nilo Peçanha 325 195 
Barro Preto 800 620  Santa Luzia 228 103 
Camamu 2.550 2.120  S.J. da Vitória 140 84 
Igrapiúna 6.680 5.680  Una 4.000 3.000 
Ilhéus 1.500 1.050  Uruçuca 3.000 180 
Ituberá 6.700 5.360  Valença 720 540 
Maraú 1.000 600  W. Guimarães 330 330 
Produção Total da Região 
 

  28.673 20.413 

Elaboração: LIMA, Paulo Henrique Silveira. 
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CONCLUSÕES 

 
As Plantações Michelin Bahia (PMB), estudo de caso deste trabalho, é um exemplo que serve como 

análise do processo de implantação do capital monopolista na agricultura, pois se trata de uma 

grande corporação industrial e comercial estabelecida em cento e oitenta e sete países.  

                                                                                                                                                         

Na unidade agroindustrial da Bahia a Michelin processa todas as etapas da produção, desde a 

seleção das sementes e da clonagem das mudas de seringueiras até a industrialização da produção, 

na própria fazenda (fotos abaixo). A diversificação do modo de produção, capitalista e não capitalista, 

foi estabelecida pela própria empresa, uma vez que a área da PMB que era de 9.679,5 hectares foi 

desmembrada, e 4.962,0 hectares foram repassadas para seus funcionários e ex-funcionários com 

financiamento externo repassado por bancos oficiais brasileiros, com intervenção do governo do 

Estado da Bahia. Atualmente a empresa tem apenas quatrocentos funcionários e toda a logística de 

produção, desde o fornecimento das mudas de seringueiras clonadas e do apoio agronômico, 

passando pela mecanização, até a compra do produto do pequeno agricultor está sob o domínio da 

PMB. Os custos operacionais de toda essa logística é conveniado com o governo da Bahia, com 

Banco do Nordeste e a Caixa Econômica Federal. Pode-se constatar que a PMB segue a política 

baseada no marketing do “eco-desenvolvimento” para legitimar suas ações de exploração em grande 

escala.              

 
 
Antes de qualquer ação da PMB está o discurso de proteção ambiental, preservação e recuperação 

da biodiversidade regional, o que não se confirma na prática, uma vez que a atividade agroindustrial 

da heveicultura  inviabiliza essa prática e o que se vê na região são ambientes onde a flora está 

estratégica e artificialmente preservada (fotos abaixo), enganando muito à primeira vista, mas que se 

revela “fria”, inóspita, ao ser observada e analisada de forma mais criteriosa. (Foto abaixo). 

                                               

A fauna é uma incógnita, mas parece não existir – seringueiras parecem, não se pode afirmar, ainda, 

tão inóspitas quanto eucaliptos. A mídia e os modernos sistemas de comunicação são 

estrategicamente usados pela PMB para divulgar suas ações ecológicas e sociais, amenizando a 

percepção dos impactos sócio-ambientais negativos. Assim a PMB subtrai a renda da terra, das 

diversas formas, exercendo domínio e controle em nome do “desenvolvimento sustentável”.  

                                                                                                                                         

Diante do exposto, chegou-se à conclusão que há interesse, por parte das empresas agroindustriais e 

do próprio Estado brasileiro de se criar, recriar e ampliar a agricultura familiar para substituir a 

agricultura camponesa, ou de subsistência. Dessa forma o Estado que ideologicamente se diz 

neoliberal contradiz sua ideologia de neutralidade ao se tornar parceiro da agroindústria na formação 

e  na legitimação do modelo da agricultura familiar, via financiamentos oficiais e através de controles 

fiscais, legitimando, assim, a ação das grandes empresas agroindustriais, corroborando com a 

penetração voraz do capital monopolista no campo, como ficou constatado no caso da PMB, em que 

em todos seus empreendimentos na região Litoral Sul da Bahia há o incentivo e a proteção oficial do 

Estado brasileiro em escala que vai desde a municipal até a federal. Dessa forma a Michelin vem 
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obtendo suas legitimações por certificados em nome da “ecologia” e do “desenvolvimento sustentável” 

e acumulando capital, poder e território. O Estado, financiador, incentivador, permissivo e conivente 

com a agroindústria, subsidia e legitima a exploração da matéria prima abundante e da mão-de-obra 

barata; ao mesmo tempo em que nega sua responsabilidade pelos insuportáveis impactos sócio-

ambientais.  
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