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RESUMO 
 
 
O agronegócio é uma atividade de destaque em território brasileiro nos últimos cinquenta anos, 
considerado um dos principais motores da economia brasileira. Com o passar dos anos, as crises 
do capitalismo e a necessidade de encontrar alternativas aos combustíveis fósseis levaram o 
Brasil a investir na produção de biocombustíveis, principalmente a partir da cana-de-açúcar. O 
trabalho apresenta a trajetória do setor sucroenergético no Brasil tendo como base os fatores 
históricos, geográficos, políticos e econômicos. Analisa o cenário internacional bem como as 
circunstancias que estimularam o país a investir em bioenergia. Investiga como se deu a 
expansão dos canaviais em território brasileiro e seus efeitos, enfatizando o Triangulo Mineiro 
como símbolo desse processo. Discute a presença do estado nas questões de infraestrutura, 
principalmente atreladas a logística. E por fim apresenta as perspectivas do setor em um cenário 
pós tratado de Paris.  
 
 
Palavras-chaves: Agronegócio; Setor sucroenergético; Brasil; território 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ABSTRACT 

 
 
Agribusiness is a prominent activity in Brazilian territory for the past fifty years, being 
considered one of the main drivers of the brazilian economy. Over the years, both the crises of 
the capitalist system and the need to find alternatives to fossil fuel took Brazil to invest in the 
production of biofuels, specially those produced from sugarcane. This paper presents the 
trajectory of the brazilian sugar-energy sector taking into consideration historic, geographic, 
political and economical factors. It analyzes the international background as well as the 
circumstances that favored the country’s investment in bioenergy. It seeks to investigate the 
expansion of sugarcane plantation over the brazilian territory and its effects, emphasizing the 
region of Triangulo Mineiro as a symbol of this process. This study also aims to discuss the 
participation of the state in infrastructure issues, particularly those concerning logistics. 
Nonetheless, this work presents the perspectives of the sugarcane sector in a post Paris 
Agreement scenario. 
 

 

Keywords: Agribusiness; sugar-energy sector; Brazil; territory 

  



 
 

 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1: Cultivo de cana de açúcar na região do Triângulo Mineiro e adjacências no ano de 
2003. 

Figura 2: Cultivo de cana de açúcar na região do Triângulo Mineiro e adjacências no ano de 
2011. 

Figura 3: Produção por região de Minas Gerais no ano de 2012. 

Figura 4: Microrregiões do Triângulo Mineiro. 

Figura 5: Comparativo entre os números da produção de cana de açúcar na mesorregião do 
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Estado de Minas Gerais e Brasil (em t). 

Figura 6: Comparativo entre os números da produção de cana de açúcar nas regiões 
brasileiras (em t). 

Figura 7: Comparativo entre as matrizes de transportes de cargas por país no ano de 2007. 

Figura 8: Propaganda do sistema logístico de etanol GO-MG-SP desenvolvido pelo PAC2. 

Figura 9: Sistema multimodal de logística de etanol planejado pela Logum Logística S.A em 
2014. 

Figura 10: Sistema multimodal de logística de etanol em operação no ano de 2019. 

Figura 11: Esquema de funcionamento do RenovaBio. 

Figura 12: Evolução anual da produção nacional de etanol (pós RenovaBio). 

Figura 13: Indicador mensal de preços do etanol hidratado entre fevereiro/19 e janeiro/21. 

Figura 14: Indicador mensal de preços do etanol anidro entre fevereiro/19 e janeiro/21. 



 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela1: Evolução das cotas do petróleo WTI durante a década de 1970. 

Tabela 2: Volume de álcool produzido por safra no período entre os anos de 1979/80 e 
1986/87. 

Tabela 3: Volume de álcool produzido por safra no período entre os anos de 1986/87 e 
1999/2000. 

Tabela 4: Volume de álcool produzido por safra no período entre os anos de 2000/2001 e 
2009/2010. 

Tabela 5: Produção das usinas autorizadas pela ANP por estado entre dezembro de 2012 e 
julho de 2013 (em m³/D). 

Tabela 6: Quantidade produzida de cana de açúcar no estado de Minas Gerais entre os anos 
de 2013 e 2019 (em t). 

Tabela 7: População residente nas regiões geográficas de Uberlândia, Uberaba e Patos de 
Minas – Taxa de crescimento anual (%) nos anos de 2000, 2010 e 2020. 

Tabela 8: Dados e indicativos do programa Bolsa Família (2010). 

Tabela 9: Metas brasileiras de emissão de gases do efeito estufa. 

Tabela 10: Evolução anual da produção nacional de etanol (pós RenovaBio). 

Tabela 11: Indicador trimestral do etanol hidratado combustível no ano de 2019 (por litro). 

Tabela 12: Indicador trimestral do etanol anidro no ano de 2019 (por litro). 



 
 

 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

GEE: Gases do efeito estufa. 

GEOTEMG: Grupo de estudos sobre a organização do território mineiro. 

UFJF: Universidade Federal de Juiz de Fora. 

FAPEMIG: Fundação de amparo à pesquisa do estado de Minas Gerais. 

ONU: Organização das Nações Unidas. 

OPEP: Organização dos países exportadores de petróleo. 

WTI: West Texas Intermediate. 

EUA: Estados Unidos da América. 

PROÁLCOOL: Programa Nacional do Álcool. 

BA: Brasil Álcool. 

BBA: Bolsa Brasileira de Álcool. 

ÚNICA: União da Agroindústria canavieira de São Paulo. 

SUCROÁLCOOL: Associação Paulista da Agroindústria Sucroalcooleira. 

INEE: Instituto Nacional de Eficiência Energética. 

PT: Partido dos Trabalhadores. 

GBEP: Global Bioenergy Partnership. 

FGV: Fundação Getúlio Vargas. 

ZAE: Zoneamento Agroecológico da Cana de Açúcar. 

ANP: Agencia Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 

PAC: Programa de Aceleração do Crescimento. 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

PAM: Produção Agrícola Municipal. 

CEPES: Centro de Pesquisas Econômico-sociais. 

UFU: Universidade Federal de Uberlândia. 

IPCC: Painel Intergovernamental Para Mudanças Climáticas. 

CBIO: Crédito de Descarbonização. 

CNPE: Conselho Nacional de Política Energética. 

CMBC: Comitê de Monitoramento de Biocombustíveis e combustíveis. 



 
 

 
 

OMS: Organização Mundial da Saúde. 

CEPEA: Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. 

CONAB: Companhia Nacional de Abastecimento. 

PIB: Produto Interno Bruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................13 

 

Capítulo I – O ADVENTO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA NO BRASIL NA 
DÉCADA DE 1970..................................................................................................................15 

1.1 O cenário energético global no início da década de 1970.......................................15 
1.2 Crises do petróleo na década de 1970.....................................................................17 
1.3 O cenário energético nacional na década de 1970: o surgimento do projeto 

PROÁLCOOL.........................................................................................................18 
1.3.1 Primeira fase do PROÁLCOOL: 1975-1979................................................19 
1.3.2 Segunda fase do PROÁLCOOL: 1979-1986................................................20 
1.3.3 Terceira fase do PROÁLCOOL: 1986-2003................................................21 

 

Capítulo II – PRIMEIRA DÉCADA DO SÉCULO XXI: A RETOMADA DO 
SETOR.....................................................................................................................................24 

2.1 Quarta fase do PROÁLCOOL e a internacionalização do biocombustível............24 

2.2 Fim da primeira década do século XXI: o marco regulatório para o etanol...........26 

2.3 A expansão dos canaviais no Brasil Central: o Triângulo Mineiro em              
evidência...................................................................................................................27 

2.3.1 Crescimento demográfico paralelo à chegada do etanol.................................34 

2.3.2 Contraste entre o desenvolvimento econômico e as desigualdades sociais nas 
“cidades da cana”............................................................................................36 

2.4 Sistema de logística do etanol: o desenvolvimento infraestrutural estimulado   pela 
internacionalização do biocombustível....................................................................38 

 

Capítulo III – NOVAS PERSPECTIVAS PARA O SETOR 
SUCROENERGÉTICO.........................................................................................................43 

3.1 Acordo de Paris sobre o clima................................................................................43 

3.2 RenovaBio e a nova política nacional de biocombustíveis....................................44 

3.3 Cenário pós RenovaBio: recorde de consumo e produtividade.............................46 

3.4 Debates sobre os impactos socioambientais..........................................................49 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................53 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................................55



13 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Com a identificação de problemas relacionados ao clima e ao aquecimento global a 

comunidade internacional se viu nos últimos cinquenta anos pressionada a encontrar novas 

fontes de energia alternativas ao Petróleo, que é um combustível fóssil altamente agressivo a 

camada de ozônio pela emissão de gases do efeito estufa (GEE) além de ser uma fonte de 

energia não renovável. Nesse contexto, são desenvolvidas em diversas partes do mundo 

tecnologias para a produção de biocombustíveis com a proposta de contribuir para que países 

se adequem a acordos climáticos que visam reduzir a emissão de CO² na atmosfera, além de 

possibilitar uma fonte renovável de energia.  

No cenário brasileiro, o biocombustível resultante de incentivos e investimentos a partir 

da década de 70 trata-se do Etanol, álcool ou álcool etílico. Todas essas palavras se referem a 

um composto orgânico de formula C2H6O cuja produção é feita a partir da fermentação de 

açúcares das plantas ricas em açúcar ou amido, sendo a cana-de-açúcar a mais simples e 

produtiva. Como combustível, o etanol é utilizado tanto na sua forma pura (Etanol Hidratado) 

quanto misturado a gasolina (Etanol Anidro). (NOVACANA, 2012) 

Considerando a importância do Agronegócio no Brasil e a valorização das Bioenergias 

no cenário global, pretende-se nesta monografia investigar como se deu a consolidação do setor 

sucroenergético no Brasil, tornando o país um dos maiores produtores de Etanol do mundo. O 

trabalho tem por objetivos: Apresentar a trajetória do Etanol em território Brasileiro, partindo 

de meados da década de 1970, quando a busca por autossuficiência energética resultou no 

primeiro projeto brasileiro de biocombustíveis, até o final da segunda década do século XXI; 

pontuar os principais eventos no Brasil e no exterior que estimularam o desenvolvimento 

industrial; ressaltar a localização e expansão geográfica do mesmo; mostrar como se deu a 

regulamentação do processo produtivo e abordar as perspectivas para o setor sucroenergético 

em geral.  

O trabalho foi desenvolvido com base em dados coletados durante e após o projeto de 

pesquisa “Os novos fronts do etanol no Brasil: a inserção do Triangulo Mineiro no setor 

sucroenergético”, executados pelo Grupo de Estudos sobre a Organização do Território Mineiro 

(GEOTEMG) do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

(FAPEMIG). Entre os dias 04 e 08 de Agosto de 2015 o grupo, liderado pelo professor e 

orientador do projeto Luís Angelo dos Santos Aracri, realizou uma pesquisa de campo na região 
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¹Detalhes sobre o Zoneamento Estratégico serão apresentados no decorrer do trabalho.  
 

do Triangulo Mineiro com o objetivo de coletar dados primários (qualitativos e quantitativos). 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas em órgãos da administração pública (secretarias 

municipais, de agricultura, meio ambiente e desenvolvimento econômico), sindicatos de 

trabalhadores rurais e empresas do setor sucroenergético. As visitas aconteceram nos seguintes 

municípios: Santa Vitória, Ituiutaba, Capinópolis, Canápolis, Araporã e Centralina. 

Para a elaboração do trabalho foram realizadas revisões de literatura teórica (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001; MOREIRA, 2007.) buscando conceitos fundamentais para o 

desenvolvimento do texto como “território” e “biorrevolução”, pesquisas bibliográficas em 

artigos de autores com experiência no setor sucroenergético brasileiro (ARACRI, 2012; 

DORNELLES, 2013; MICHELLON; SANTOS; RODRIGUES, 2013; STACCIARINI; 

PEREIRA, 2018) publicações eletrônicas que abordaram o tema durante sua trajetória no Brasil 

(NOVACANA; ALCOPAR,;ANP; INEE) além de documentos e leis que envolvem as questões 

do Etanol. 

Esta monografia se baseia na noção de território descrita por Milton Santos em sentido 

restrito como “nome político para o espaço de um país” (2001, p.19), ou seja, a própria 

existência de um país supõe um território e compreender o território usado significa analisar o 

seu processo constituição. Segundo o autor, o uso do território pode ser definido pela 

implantação de infraestruturas, pelo dinamismo da economia e da sociedade. (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001). 

 Será apresentada em três capítulos além das considerações finais. O primeiro capitulo 

abordará o advento da agroindústria canavieira em território brasileiro, trazendo um breve 

histórico da cana-de-açúcar em território nacional e descrevendo o primeiro projeto nacional de 

biocombustíveis na década de 1970, tendo como recorte temporal o final do século XX. O 

capítulo seguinte irá tratar da expansão das áreas ocupadas por canaviais no Brasil e a formação 

do cinturão da cana em função dos limites estabelecidos pelo Zoneamento Estratégico¹. O 

último capitulo abordará as novas perspectivas do setor sucroenergético em um cenário pós 

acordo de Paris. E por fim, as considerações finais.
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CAPITULO I 

 

O ADVENTO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA  

NO BRASIL NA DECADA DE 1970 

 

O Brasil Colônia já havia experienciado uma produção economicamente organizada 

com a cana-de-açúcar no século XVI, mas, na época, a produção tinha como finalidades o 

comércio de açúcar e a exportação para a Europa.  Somente na década de 70 do século XX, a 

agroindústria canavieira voltada à produção de bioenergia veio a receber estímulos no país, com 

o propósito de ser uma alternativa ao petróleo e aos seus derivados que viviam um momento de 

crise. Os canaviais já estavam presentes em território nacional, mais precisamente na região 

Nordeste. Naquele período, a produção nos engenhos nordestinos era voltada, exclusivamente, 

para a exportação de açúcar. (CARVALHO et al., 2013).  

Se no Brasil colonial, o Nordeste era o lugar mais apropriado para os canaviais; na 

década de 1970, as usinas sucroalcooleiras tiveram como principal ponto de estabelecimento o 

interior do estado de São Paulo com grande potencial de expansão para o Planalto Central. Vale 

ressaltar que era um período de “desbravamento” do interior brasileiro e de expansão 

populacional para o Centro-Oeste, pois no ano de 1960, Brasília se tornaria a nova capital 

Brasileira. Portanto, o estado de São Paulo foi se destacando na produtividade agrícola e, no 

ano de 1975, com o lançamento do Proálcool, os números da produção, segundo a Secretaria 

de Agricultura do Estado de São Paulo, alcançaram a marca de 62 ton/ha, valor acima da média 

nacional, que era de 48 t/ha. (DORNELLES, 2018).  

 

 

1.1  O CENÁRIO ENERGÉTICO GLOBAL NO INÍCIO DA DÉCADA DE 1970 

 

 

Para contextualizar a chegada da agroindústria canavieira ao Brasil, é necessário 

compreender a situação em que o setor energético mundial se encontrava. Na década de 1970, 

o mundo sentia os efeitos da crise do petróleo. Além disso, tinham início os debates sobre a 

preservação do meio ambiente, refletindo, de maneira crítica, sobre os impactos causados pelos 

combustíveis fósseis. No ano de 1972, acontecia, em Estocolmo, a primeira importante 
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conferência ambiental internacional na Organização das Nações Unidas (ONU), reunindo 

vários países na discussão dos temas referentes ao meio ambiente. Com o nome oficial 

“Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano”, o principal consenso no 

evento foi compreender que as gerações futuras teriam direito irrevogável de viverem em um 

planeta saudável e sem degradações. As pesquisas ambientais se intensificaram, e a poluição 

gerada pelos combustíveis fósseis foi cada vez mais questionada. O avanço tecnológico naquele 

período permitiu pensar em novas formas de se produzir energia que poluíssem menos, bem 

como resolver uma outra questão política muito importante: a segurança energética. Segundo 

Moreira (2007):  

 
A bioenergia é o fruto da terceira era técnica, em que estamos bem entrados, 
e da qual o biocombustível já aparece como símbolo, assim como o petróleo 
e o automóvel simbolizavam a era técnica da segunda revolução industrial. 
Mas é parte de um plano maior que é a biorrevolução. Ela é a expressão direta 
da bioengenharia, epicentro da terceira revolução industrial, e o veículo mais 
contundente do avanço da biorrevolução. (MOREIRA, 2007, p. 43).  

 

O termo “biorrevolução” traduz uma grande mudança na agricultura, no setor industrial 

e no setor de transportes, incorporando as agroindústrias ao território e inserindo os 

biocombustíveis no mercado. A partir daí, as mudanças espaciais resultantes de tal processo 

começam a se intensificar.  

 

A biorrevolução é a base da base material – forças produtivas mais relações 
de mercado – segundo a qual o modo capitalista (e por tabela os modos não-
capitalistas de produção ainda hoje existentes) passa a organizar-se e a 
organizar as sociedades estruturadas a partir dele. E assim a origem dos 
conflitos de territorialidade que se multiplicam envolvendo em disputas de 
domínio de espaço as corporações globalizadas e as formas não-capitalistas 
de sociedade sobre cujos territórios históricos as primeiras avançam, em seu 
afã de deslocar o centro de gravidade de uma estrutura produtiva até então 
alicerçada na indústria pura e simplesmente para alicerçá-la nesta outra em 
que a divisão setorial e territorial de trabalho desaparece mercê a fusão da 
indústria com a agropecuária, mais o terciário e o quaternário, eliminando 
fronteiras de saberes, nacionais, regionais e cidade-campo como forma do 
espaço. (MOREIRA, 2007, p. 44). 

 

Os avanços tecnológicos na indústria e na agropecuária na década de 1970 marcaram o 

início da chamada "terceira revolução industrial", momento fundamental para o 

desenvolvimento de novas matrizes energéticas “limpas”. 
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1.2 CRISES DO PETRÓLEO NA DÉCADA DE 1970 

 

 

Foram vários os fatores que contribuíram para a disparada dos preços do barril de 

petróleo na época. No início da década, tomou-se conhecimento de que o petróleo era um 

recurso natural não renovável, o que motivou a Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) a alterar os preços de venda. Ela era composta, naquele momento, por Argélia, 

Líbia, Nigéria, Venezuela, Equador, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, 

Kuwait, Qatar e Indonésia – países responsáveis por mais de 80% das reservas possíveis e por 

mais da metade da produção mundial. (SHIKIDA e BACHA, 1998, apud PUC-Rio, 2018)  

Segundo cálculos do Banco Barclays, em 2006, estes são os valores arredondados (sem 

correção monetária) das cotações do petróleo West Texas Intermediate (WTI) durante os 

principais acontecimentos da década de 1970: 

 

Tabela 1 

 Evolução das cotações do petróleo WTI durante a década de 70 

 

 1973 – Primeira Crise do Petróleo: US$5  

 

 

 1974 – Segundo ano da primeira crise do Petróleo: US$11,5  

 

 

 1979 – Segunda Crise do Petróleo: US$22 (fevereiro) / US$40 (novembro) 

 

            Fonte: Banco Barclays, 2006. 

 

Diante do fato, é possível observar um grande crescimento do valor do barril de petróleo 

em apenas uma década. A primeira turbulência aconteceu no mesmo período em que ocorria a 

Guerra de Yom Kipur – também conhecida como a Guerra Árabe-Israelense de 1973. Naquele 

momento, a OPEP decretaria o embargo às vendas a qualquer país que apoiasse Israel, 

principalmente aos Estados Unidos da América (EUA). O embargo só caiu em 1974, quando o 

preço já atingia um valor praticamente duplicado. No final da década, a guerra entre Irã e Iraque 
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também se somou aos fatores já mencionados e afetou a política de preços praticados pela 

OPEP. (MARTIL, 2018). 

O Brasil, por sua vez, apresentava uma grande dependência em relação ao petróleo 

internacional para atender a demanda interna. De acordo com o artigo supracitado (PUC-Rio 

Cert. Dig. N.1012837/CA, 2018), diante de tal cenário de valorização, os gastos em importação 

subiram de US$ 1,4 bilhão para US$ 8,6 bilhões nos triênios de 1971-1973 e de 1974-1976 

respectivamente, fazendo com que tanto o governo quanto os empresários começassem a pensar 

em uma alternativa para substituir o petróleo e seus derivados.  

O álcool proveniente da cana-de-açúcar surgiu como uma boa opção, todavia precisou ser visto 

com cautela, pois a agroindústria canavieira já havia enfrentado instabilidades, quando voltada 

ao mercado açucareiro externo. (CARVALHO et al., 2013). 

 

 

1.3 O CENÁRIO ENERGÉTICO NACIONAL NA DÉCADA DE 1970: O   SURGIMENTO 

DO PROJETO PROÁLCOOL 

 

 

Em consequência da situação turbulenta relativa aos combustíveis fósseis no mundo, o 

Brasil se deparou com muitas restrições externas e com preços elevados. Em tal contexto, a 

segurança energética nacional estava comprometida, haja vista que, conforme dito alhures, a 

economia brasileira era altamente dependente do petróleo importado. Concomitantemente a 

isso, havia uma crescente demanda interna de combustível em virtude do aumento da frota de 

veículos, por exemplo. Dois caminhos foram traçados como solução: 1º - investir na própria 

produção de petróleo como uma tentativa de se blindar o país ao máximo contra as crises 

externas; 2º - desenvolver um programa que pudesse apresentar uma alternativa energética aos 

combustíveis fósseis. Os dois caminhos foram percorridos em paralelo. O Brasil, aproveitando-

se ou valendo-se do grande potencial de áreas agricultáveis, inicia o Programa Nacional do 

Álcool (Proálcool) em 1975. (DORNELLES, 2018). 

O Proálcool foi lançado pelo Governo Federal na década de 1970, no entanto, passou 

por várias fases ao longo dos anos. O objetivo inicial era adicionar o álcool na mistura com a 

gasolina, diminuindo, assim, a demanda de combustível fóssil para os veículos automotores. 

Entretanto, em médio e em longo prazo, a proposta também considerava como uma grande meta 

o desenvolvimento de motores movidos, de forma exclusiva, a biocombustível, mais 
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precisamente o álcool hidratado. Em tal cenário, começaram os investimentos por parte do 

Governo Federal, e, a partir desse momento, uma das consequências visíveis no território 

nacional foi a constante expansão da fronteira agrícola canavieira. (DORNELLES, 2018). 

 

 

1.3.1 Primeira fase do Proálcool: 1975 – 1979 

 

 

O início da primeira fase do projeto foi caracterizado pela produção de álcool anidro 

que era adicionado à gasolina com a finalidade de reduzir os gastos com importação. A 

viabilidade do projeto se deu, a princípio, porque a produção era, inicialmente, oriunda de 

destilarias anexadas às próprias usinas de açúcar existentes, não somente pela infraestrutura 

disponível e à mão-de-obra presente, mas também pelo aproveitamento de uma matéria-prima 

que não fora utilizada para produzir açúcar. 

 

A produção de álcool começa a ganhar impulso contando com a ajuda 
governamental, que concedeu financiamentos e s ao setor, e ficando a 
cargo da Petrobrás a compra, transporte, armazenamento, distribuição 
e a mistura do álcool a gasolina. Ficou a cargo do Governo também a 
determinação do preço de venda do produto. (MICHELLON; 
SANTOS; RODRIGUES, 2008, p. 3). 

 

Em fins da década de 70 e início da década de 80, o projeto se encontrava em plena 

expansão, porém ainda enfrentava desconfiança por parte dos usineiros que esperavam uma 

recuperação do setor açucareiro. No entanto, o aumento da oferta de mão-de-obra no campo e 

o surgimento do primeiro motor movido a álcool foram fatos motivadores. 

 

Ainda na década de 70, iniciaram-se pesquisas no sentido de tornar o 
álcool não mais um item de mistura, mas sim um combustível com 
desempenho equiparado ao da gasolina. Em 1975, o engenheiro urbano 
Ernesto Stumpf criou o primeiro motor a usar exclusivamente álcool e 
neste mesmo ano, começou a circular o primeiro carro movido a álcool 
hidratado (LUCINDA, 2010, citada por PUC-Rio, 2018, p. 42). 

 

A criação do primeiro motor a usar exclusivamente álcool abriu um novo horizonte para 

a indústria automobilística, possibilitando o avanço do Proálcool para novas fases.  
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1.3.2 Segunda Fase do Proálcool: 1979 – 1986 

 

 

A década de 1980 começou com o Proálcool em alta, pois, mais uma vez, um conflito 

no Oriente Médio entre Irã e Iraque resultou na elevação dos valores do petróleo e, por 

consequência, dos valores de importação. Naquele momento, o Governo Federal passou a 

incentivar ainda mais o projeto com a produção de Álcool Hidratado, visando a uma futura 

demanda por veículos exclusivamente movidos a álcool. Os resultados de tal crescimento na 

produção foram a abertura de novas destilarias no Brasil e a consolidação de um novo polo 

canavieiro no interior do estado de São Paulo. (MICHELLON; SANTOS; RODRIGUES, 2008). 

 

Tabela 2 

 Volume de álcool produzido por safra no período entre os anos de 1979/80 e 1986/87 

Safra (ano) Volume Produzido de Álcool (mil m3) 

79/80 3.396,4 

80/81 3.706,3 

81/82 4.240,1 

82/83 5.823,3 

83/84 7.864,2 

84/85 9.252,3 

85/86 10.830,5 

86/87 10.539,3 

   Fonte: Alcopar, 2018. 

 

Como observado no Quadro 2 anterior, na década de 1980, a quantidade de álcool 

produzida foi mais que triplicada, tendo o Governo Federal contribuído com um conjunto de 

medidas e de estímulos necessários para que a população se interessasse por veículos movidos 

a álcool. 
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A produção aumentou muito nessa 2ª fase do programa, tendo o governo 
adotado algumas medidas para motivar a opinião pública e disseminar o 
consumo de veículos a álcool. Essas medidas podem ser citadas como: • 
Tornou o uso de carro a álcool prioritário na sua frota; • Fixou em 20% a 
mistura de álcool a gasolina; • Ampliou a revenda de álcool hidratado com 
preço estipulado em no máximo de 65% do preço da gasolina; • Redução de 
alíquotas de Imposto sobre Produto Industrializado – IPI e Taxa Rodoviária 
Única (atual IPVA) para veículos movidos a álcool; • Isenção de IPI para táxis 
a álcool; e • Melhora nos preços dos produtos, com redução na paridade de 60 
kg de açúcar por 44 litros de álcool, para 60 kg de açúcar por 38 litros de 
álcool, tornando mais compensador a produção de álcool. (MICHELLON; 
SANTOS; RODRIGUES, 2008, p. 4). 

 

O cenário no fim da segunda fase do Proálcool era de otimismo dado o aumento da 

produção e a terceira fase se iniciaria em meados da década de 1980. 

 

 

1.3.3 Terceira Fase do Proálcool: 1986 – 2003 

 

 

Segundo Michellon, Santos e Rodrigues (2008), o Brasil entrou na década de 1980 com 

muitas expectativas em relação ao combustível 100% nacional, e a questão da segurança 

energética estava, temporariamente, equacionada, uma vez que não havia mercado de 

exportação dos biocombustíveis. A partir da segunda metade da década de 1980, o programa 

passou por uma desaceleração considerável. O mercado internacional de petróleo havia se 

recuperado das crises e se encontrava estável, fazendo com que as importações permanecessem 

em pauta. Paralelamente, àquela altura, o Brasil já havia investido na própria produção pela 

Petrobras, assim a demanda por petróleo importado já não era como na década de 70. Se na 

década anterior o aumento na quantidade de álcool produzido foi notável, no Quadro 3, a seguir, 

podem-se observar oscilações na quantidade produzida entre meados da década de 80 até o final 

do século XX. 
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Tabela 3 

 Volume de Álcool produzido por safra no período entre os anos de 1986/87 e 1999/2000 

Safra (ano) Volume Produzido de Álcool (mil m3) 

86/87 10.539,3 

87/88 11.458,3 

88/89 11.645,5 

89/90 11.922,3 

90/91 11.517,9 

91/92 12.723,5 

92/93 11.697,0 

93/94 11.285,5 

94/95 12.696,7 

95/96 12.593,4 

96/97 14.392,9 

97/98 15.437,1 

98/99 13.928,2 

99/00 13.011,6 

  Fonte: Alcopar, 2018. 

 

Ainda conforme Michellon, Santos e Rodrigues (2008), um dos fatores fundamentais 

para a relativa estagnação na produção de álcool foi o menor incentivo do Governo Federal 

devido a questões de mercado. Além da recuperação do petróleo, o preço do açúcar também 

demonstrou sinais de recuperação: 

 

Com o preço do açúcar reagindo no mercado internacional, e o menor 
incentivo do governo, levaram os usineiros a priorizar a produção de açúcar 
em detrimento ao álcool. Assim, as dificuldades financeiras e sucessivas crises 
de planos econômicos no final da década de noventa estimularam a criação de 
entidades que tinham o intuito de amenizar os problemas do setor 
sucroalcooleiro, buscando soluções adequadas para o setor. (MICHELLON; 
SANTOS; RODRIGUES, 2008, p.5). 

 

Em face da infraestrutura já existente e da quantidade de trabalhadores no setor 

sucroalcooleiro, o final da terceira fase do Proálcool ficou marcada pelo nascimento de diversas 
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entidades que colimavam dar apoio ao setor, como, por exemplo, Brasil Álcool (BA), Bolsa 

Brasileira de Álcool (BBA), União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (ÚNICA) e 

Associação Paulista da Agroindústria Sucroalcooleira (SUCROÁLCOOL). (MICHELLON; 

SANTOS; RODRIGUES, 2008). No final da década de 1990 o Proálcool viveu um momento 

de incerteza devido as oscilações, mas após a virada do século novos acontecimentos deram 

fôlego ao projeto. 
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CAPÍTULO II 

 

PRIMEIRA DÉCADA DO SÉCULO XXI: A RETOMADA DO SETOR 

SUCROALCOOLEIRO  

 

O século XXI começa com um novo aumento de preços do petróleo internacional. Esse 

fator, associado com o surgimento dos veículos flex fuel reanimou o Projeto Proálcool, que era 

visto com bons olhos em um mundo cada vez mais consciente do Protocolo de Kyoto (1997). 

O tratado que exigia dos países desenvolvidos uma redução dos gases poluentes acabava 

estimulando o desenvolvimento de novas fontes de energias consideradas limpas. Em meio a 

esse cenário, surge no Brasil em 2003 o primeiro veículo alimentado por Gasolina e também 

por Álcool (daí o nome flex fuel), alavancando assim a quarta grande fase do projeto Proálcool. 

(MICHELLON; SANTOS; RODRIGUES, 2008) 

Outro fato de grande destaque a essa altura é que o termo “sucroalcooleiro” começou a 

ser substituído pelo termo “sucroenergético” pois o bagaço que antes era descartado passou a 

ser utilizado como fonte de bioenergia. As necessidades de energia das usinas de cana até o 

momento eram supridas exclusivamente por terceiros, segundo o Instituto Nacional de 

Eficiência Energética (INEE) as fontes de energia eram notadamente: madeiras de florestas 

nativas (lenha), óleo combustível e energia elétrica comprada de concessionarias. Enquanto isso 

se queimavam em grandes piras os resíduos combustíveis da agroindústria canavieira. Como o 

custo de energia era influenciado pelo valor do petróleo, a própria crise do combustível 

impulsionou as usinas a aprimorarem a queima do bagaço, atingindo assim a autossuficiência. 

(INEE, 2021) 

 

 

2.1 QUARTA FASE DO PROÁLCOOL E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO 

BIOCOMBUSTÍVEL 

 

 

Além da crescente demanda nacional por álcool, a primeira década do século XXI foi 

marcada pela iniciativa de transformar o etanol em commodity para exportação, aumentando 
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significativamente a quantidade de álcool produzido, batendo recordes históricos de produção 

ao final da década e recebendo grandes investimentos por parte do Governo Federal. 

Tabela 4 

 Volume de Álcool produzido por safra no período entre os anos de 2000/2001 e 2009/2010 

Safra (ano) Volume Produzido de Álcool (mil m3) 

00/01 10.595,1 

01/02 11.520,5 

02/03 12.471,4 

03/04 14.710,8 

04/05 15.396,3 

05/06 15.850,7 

06/07 17.281,2 

07/08 22.468,2 

08/09 27.694,2 

09/10 25.742,4 

Fonte: Alcopar (2018) 

 

A partir do ano de 2007, no governo do PT, o Brasil passou a apresentar o 

biocombustível em diversos fóruns internacionais. Dentre as principais participações, 

destacam-se: Global Bioenergy Partnership (GBEP) de iniciativa proposta pelo G8 e liderada 

pela Itália, tendo o Brasil aderido posteriormente e Clean Energy Ministerial onde Brasil e Itália 

trabalharam juntos no propósito de desenvolver e disseminar o uso da bioenergia em nível 

global. (DORNELLES, 2018) 

 

Na atuação em terceiros países: No âmbito da cooperação com os EUA, o 
Brasil já financiou estudos de viabilidade em seis países da América Central 
e em seis países do continente africano: 
¹El Salvador, Haiti, República Dominicana, São Cristóvão e Neves, Honduras 
e Guatemala, cujos estudos foram realizados pela FGV e patrocinados por 
instituições como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
Organização dos Estados Americanos (OEA), pela Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e com o apoio do 
Itamaraty e do Departamento de Estado Americano. 
²Senegal, Guiné-Bissau, Guiné, Libéria, Moçambique e Zâmbia, cujos estudos 
foram realizados pela FGV e patrocinados pelo Governo Federal, com o apoio 
do Itamaraty (Senegal), pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 
(Guiné-Bissau) e pela Vale AS (Guiné, Libéria, Moçambique e Zâmbia) 
(DORNELLES, 2018, p.48) 
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Nessa década o Brasil passa a cooperar formalmente na área de biocombustíveis com 

77 países, inclusive os EUA, a União Europeia e países do Mercosul. O governo federal 

financiou estudos de viabilidade realizados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 12 países 

da América do Sul e Central. 

 

 

2.2 FIM DA PRIMEIRA DÉCADA DO SÉCULO XXI: O MARCO REGULATÓRIO PARA 

O ETANOL 

 

 

No ano de 2009, considerando as ambições do país em transformar o Etanol em 

commodity, era necessário adequar todo o processo de produção aos parâmetros de 

responsabilidade exigidos pelo mercado internacional. Nesse cenário, foram realizados uma 

série de estudos criteriosos para a criação de um Zoneamento Agroecológico da Cana-de-

Açúcar (ZAE Cana). Os estudos levaram em consideração elementos climáticos e pedológicos 

além de questões ambientais, econômicas e sociais para que houvesse a partir dali orientações 

a respeito da expansão produtiva da cana-de-açúcar e para o setor sucroalcooleiro. As 

orientações feitas pelo ZAE passaram esclarecer as interferências que podiam ou não serem 

feitas no meio ambiente, com a finalidade de propiciar um crescimento equilibrado e sustentável 

da produção. (DORNELLES, 2018) 

 

O ZAE veda a supressão da vegetação nativa para a expansão da cultura 
canavieira em todo território nacional, veda também a expansão da cana-de-
açúcar nos biomas da Amazônia, Pantanal e Bacia do alto Paraguai, 
priorizando o cultivo em áreas degradadas ou de pastagem. (DORNELLES, 
2018, p. 46) 

 

Após a restrição espacial determinada pelo ZAE, a expansão agrícola estava proibida de 

invadir biomas adjacentes e condicionada a regiões com áreas degradadas ou de pastagem 

criando um direcionamento dessa expansão para a região do Brasil central, formando uma 

espécie de “cinturão da cana”. Analisando o processo geograficamente, o núcleo desse 

movimento é o interior do estado de São Paulo mas a medida em que se incorpora mais áreas 

através da expansão dos canaviais e dos parques de usinas o setor amplia o seu território, 

passando a avançar sobre áreas adjacentes como o Triângulo Mineiro. 
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O ZAE Cana concluiu que 64 milhões de hectares estão aptos para o plantio 
da cana-de-açúcar, sendo que, atualmente a cana-de-açúcar destinada a 
produção de etanol corresponde a cerca de 4 milhões de hectares ou 1% das 
terras aráveis. (DORNELLES, 2018, p. 46) 

 

Em 2011 o marco regulatório para o etanol sofreu alterações para reconhecer e incluir 

os biocombustíveis de uma forma mais ampla no Brasil, considerando como um bem energético 

fundamental para o país. A partir daí a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) passou a ter competência para regular e fiscalizar as atividades de 

produção e comercialização do etanol combustível. (DORNELLES, 2018) 

 

Além disso, regulando matéria que antes não constava do marco regulatório, 
o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) passa a ser responsável 
por estabelecer diretrizes para a importação e exportação, de maneira a atender 
as necessidades de consumo interno de biocombustíveis. Ou seja, incentiva-
se o estabelecimento de relações contratuais de longo prazo no comércio 
exterior de biocombustíveis uma vez que o CNPE atuará respeitando todos os 
contratos firmados. (DORNELLES, 2018, p. 46) 

 

Segundo Dornelles, as alterações tiveram como principal escopo dispor que os 

biocombustíveis passassem a serem tratados como combustíveis e não como produtos agrícolas, 

sendo inseridos, portanto, na matriz energética nacional. 

 

 

2.3 A EXPANSÃO DOS CANAVIAIS NO BRASIL CENTRAL: O TRIANGULO MINEIRO 

EM EVIDÊNCIA 

 

 

Em meio a internacionalização do biocombustível e do aumento da produção em valores 

absolutos, o território canavieiro passou por transformações uma vez que ocorreu a constante 

expansão da área produtiva. Com o tempo, os limites do estado de São Paulo já não foram mais 

suficientes, e as regiões adjacentes começaram a receber novos canaviais, como por exemplo o 

Triângulo Mineiro e até mesmo o Sul Goiano, que embora esteja mais distante do interior 

paulista se localiza em uma região com características de solo e relevo favoráveis ao cultivo da 

cana-de-açúcar. A inserção do Triangulo Mineiro no setor sucroenergético se consolidou com 

o passar da primeira década do século XXI, principalmente após a realização do Zoneamento 

Agroecológico da Cana-de-Açúcar e os investimentos em infraestrutura na região pelo 

Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2). 
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Figura 1 

Cultivo de cana-de-açúcar na região do Triangulo Mineiro e adjacências no ano de 2003  

 

Fonte: Canasat (2018) 

 

 

Figura 2 

Cultivo de cana-de-açúcar na região do Triangulo Mineiro e adjacências no ano de 2011 

 

Fonte: Canasat (2018) 

 

Dentre as regiões do estado de Minas Gerais, o Triangulo Mineiro concentra a maior 

parte da produção. Isso se deu por alguns fatores, como por exemplo a proximidade geográfica 

com o interior de São Paulo e a geomorfologia plana do Brasil central que contribui para esse 

tipo de agricultura. Em outras palavras, a expansão do setor no Triângulo Mineiro se explica 
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através de fatores históricos e geográficos, como por exemplo: extinção do Instituto do Açúcar 

e do Álcool, desativação do PROALCOOL, fim da política de fixação de preços, 

implementação de veículos flex fuel, proximidade territorial com o interior de São Paulo e 

geomorfologia plana. Tais fatores criaram condições gerais para o uso do território na 

agricultura canavieira. Ao fazer parte desse território canavieiro condicionado pelo ZAE, a 

região passou a alterar progressivamente a sua configuração territorial. Inicialmente notou-se a 

presença cada vez maior de canaviais e de parque de usinas, mas outras questões 

socioeconômicas se incluíram no processo, como por exemplo: Chegada de imigrantes 

estimulada pela expectativa de trabalho; Consequente aumento da população urbana nas 

cidades envolvidas pela cana; Expansão do setor terciário e de atividades comerciais de apoio 

ao setor (gerenciamento agrícola, venda de maquinário agrícola); Investimento em pesquisa 

cientifica tecnologia para o setor; Investimentos em infraestrutura. (ARACRI, 2014) 

 

“Além do progresso técnico, da implantação e modernização das 
infraestruturas, da formação de uma nova classe de proprietários rurais e da 
capacidade de atrair uma força de trabalho temporária abundante e barata, o 
Triangulo Mineiro registrou nas últimas décadas o desenvolvimento de outras 
condições gerais para o florescimento do agronegócio em geral e do 
agronegócio sucroenergético em particular: a expansão da urbanização, 
ampliação da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico (analise de solos, 
estudos sobre melhoramento genético das espécies vegetais, parcerias entre 
empresas, universidades e centros de pesquisa) e crescimento/diversificação 
do setor terciário, principalmente devido a criação e difusão de serviços de 
apoio as atividades agrícolas e agroindustriais.”(ARACRI, 2014, p.495) 

 

Os agentes por trás dessa reconfiguração do território são usineiros originários de 

“regiões tradicionais” da cana (Nordeste e Interior de São Paulo), empresas de capital 

estrangeiro (que se instalaram através de aquisições, fusões e joint-ventures), multinacionais do 

agronegócio alimentar que passaram a atuar no seguimento de biocombustíveis e o Estado. 

Alguns exemplos: Bunge, Archer Daniel Midlands (ADM), Louis Dreyfus Commodities, 

Cargill e Shell. 

Em relação as usinas, Minas Gerais entrou na segunda década do século XXI com 38 

usinas autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) no ano de 2012. Em um estudo 

desenvolvido no âmbito do projeto de pesquisa “Os novos fronts do Etanol no Brasil: a inserção 

do Triangulo Mineiro no setor sucroenergético”, realizado pelo Grupo de Estudos Sobre 

Organização do Território Mineiro (GEOTEMG) do Departamento de Geociências da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), levantamos que 21 das 38 usinas do estado de 

Minas Gerais na ocasião se localizavam na mesorregião do Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba. 
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Segundo a NOVACANA, no ano de 2020 o número total de usinas chegou a 42, demostrando 

que em 8 anos houve um aumento de apenas 4 usinas. 

 

 

Figura 3 

Produção por região de Minas Gerais no ano de 2012 

 
Fonte: PAM – IBGE, 2014.  

 

Dentro do Triângulo Mineiro, há microrregiões que se destacam em relação a matéria 

prima. Essas cidades estão principalmente nos limites ao sul, onde o movimento de expansão 

dos canaviais partindo do estado de São Paulo chegou primeiro. Aos poucos o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) possibilitou que surgisse um sistema de logística regional, 

impulsionando o desenvolvimento da região na primeira década do século XXI. 
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Figura 4 

Microrregiões do Triângulo Mineiro 

 

Fonte: IBGE, 2014. 

 

Utilizando como base dados o Sistema do IBGE de Recuperação Automática (SIDRA, 

2016) produzimos também pelo GEOTEMG os gráficos a seguir que demostram a evolução da 

produção antes, durante e depois da primeira década do século XXI: 
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Figura 5:  

Comparativo entre os números da produção de cana-de-açúcar na Mesorregião do Triangulo 

Mineiro/Alto Paranaíba, estado de Minas Gerais e Brasil (em t). 

 
Fonte: PAM – Produção Agrícola Municipal, do IBGE. 2012. 

 

 

Figura 6: 

Comparativo entre os números da produção de cana-de-açúcar nas regiões Brasileiras (em t). 

 

Fonte: PAM – Produção Agrícola Municipal, do IBGE. 2012. 
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Podemos observar que em escala nacional a produção de cana-de-açúcar oscilou no final 

do século XX por questões já abordadas no capítulo I do presente trabalho, mas a partir do ano 

de 2001 o aumento de toneladas produzidas fica evidente, indicando que o estado de Minas 

Gerais e principalmente a mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba contribuíram de 

forma relevante na quantidade total nacional. Segundo o PAM/IBGE entre 2012 e 2019 estes 

números de produção permaneceram estáveis, este fator atrelado ao aumento de apenas 4 usinas 

no estado indica uma desaceleração produtiva na última década. 

 

 

Tabela 5 

Produção das usinas autorizadas pela ANP por estado entre dezembro de 2012 e julho de 2013 (em m³/D) 

 

 

Fonte: ANP, 2012. 

 

Na tabela acima é possível observar mais uma vez que entre os anos de 2012 e 2013 os 

grandes contribuintes para a produção nacional de Etanol na Região Sudeste eram justamente 

os estados de São Paulo e Minas Gerais, e na Região Centro-Oeste os estados de Mato Grosso 

do Sul e Goiás. Concluímos, portanto, que a região do Brasil Central se consolidou naquele 

momento como polo produtivo nacional.  
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Tabela 6 

 Quantidade produzida de cana-de-açúcar no estado de Minas Gerais entre os anos de 2013 e 2019 (em t)  

ANO PRODUÇÃO (em t) 

2013 71.619.149 

2014 71.086.808 

2015 69.017.764 

2016 69.934.887 

2017 69.721.579 

2018 70.808.004 

2019 72.968.836 

Fonte: PAM – Produção Agrícola Municipal, do IBGE. 2021 

 

 

A região sudeste do Brasil, na ocasião, foi de longe a principal contribuinte para a 

quantidade total de cana-de-açúcar produzida, porém é importante ressaltar que a região Centro-

Oeste a partir de 2006 começou a participar de forma relevante no cultivo, entrando na segunda 

década do século XXI como a segunda região que mais produzia. Isso é uma evidência de que 

as regiões adjacentes ao interior paulista foram diretamente afetadas pela expansão da fronteira 

agrícola, uma vez que o estado do Mato Grosso do Sul se encontra bem próximo ao interior 

paulista e o sul do estado de Goiás pertence ao “cinturão” de expansão junto com o Triangulo 

Mineiro.  

 

 

2.3.1 CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO PARARELO A CHEGADA DO ETANOL 

 

 

A inserção do Triangulo Mineiro no setor sucroenergético influenciou diretamente no 

crescimento populacional e no desenvolvimento da região. De acordo com o Centro de 

Pesquisas Econômico-Sociais da Universidade Federal de Uberlândia (CEPES/UFU) 

analisando os últimos censos feitos pelo IBGE o processo migratório para o Triangulo Mineiro 

no século XXI trouxe ganhos líquidos de população em relação as demais regiões do Brasil. 

 

As regiões de Uberlândia e Uberaba apresentaram ritmo de crescimento médio 
anual acima do esperado para o Brasil, com 1,06% ao ano (a.a) e para o estado 
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de Minas Gerais, com 0,84% a.a. O destaque ficou para a região intermediaria 
de Uberaba (composta por 29 municípios), que apresentou o maior ritmo de 
crescimento estimado na última década, com taxa de 1,38%a.a. Enquanto isso, 
a cidade com maior taxa de crescimento, de 1,49%a.a., é Uberlândia. Caso o 
município de Uberlândia siga com a taxa de crescimento no patamar de quase 
1,5%a.a, a cidade tende a atingir a marca de 1 milhão de habitantes por volta 
de 2044 e deve dobrar de tamanho, conforme as estimativas, por volta do ano 
de 2067. (CEPES/UFU, 2020) 
 

 

Tabela 7: 

População residente nas Regiões Geográficas de Uberlândia, Uberaba e Patos de Minas e taxa de 

crescimento anual (%) nos anos de 2000, 2010 e 2020. 

 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 2000 a 2010 e Estimativa populacional para 2020 (Elaboração 

CEPES/UFU) 

 

Segundo Pereira (2015) os pequenos núcleos urbanos envolvidos pelo setor 

sucroalcooleiro são denominados “cidades da cana” e possuem algumas características em 

comum: Possuem pequena quantidade populacional (até 30 mil habitantes), pelo menos uma 

usina sucroenergética, economia predominantemente pautada na atividade agropecuária ou 

industrial (resultante da atuação das atividades sucroenergéticas) (PEREIRA, 2015). 

 

“Muitos desses municípios se especializam nas atividades sucroenergéticas na 
última vaga de expansão dos cultivos (início dos anos 2000), como é o caso 
de Santa Vitória, Limeira do Oeste, Itapagipe, Carneirinho e Campo Florido, 
sendo a cultura da cana-de-açúcar a de maior expressão em suas áreas 
agricultáveis e tendo expressão significativa dos empregos do setor 
(especialmente as do setor industrial) no conjunto das ocupações, permitindo 
assim reconhecermos situações de extrema dependência do setor 
sucroenergético.” (STACCIARINI e PEREIRA, 2018, p 62) 

 

Nas pesquisas de campo realizadas pelo grupo GEOTEMG pudemos coletar alguns 

relatos sobre esse aspecto: No dia 04/08/2015 estivemos no Sindicato de Trabalhadores Rurais 

de Capinópolis – MG (População total de acordo com o IBGE/2010: 15.290 hab.) onde o 
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entrevistado nos relatou que a cidade estava repleta de trabalhadores imigrantes do nordeste na 

primeira década do século XXI, no entanto essas pessoas nunca fixaram sua residência. Com a 

crise do Grupo Empresarial João Lyra, parte dos imigrantes voltaram a sua terra de origem, 

outros se deslocaram para demais regiões do cinturão da cana em busca de emprego e poucos 

permaneceram na cidade. Essa informação indica que os diferentes momentos vividos pelo 

setor sucroenergético (temporadas de crise e temporadas produtivas) somados ao processo de 

automação das lavouras impactam diretamente nos números absolutos de população. 

 

 

2.3.2 CONTRASTE ENTRE O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AS 

DESIGUALDADES SOCIAIS NAS “CIDADES DA CANA” 

 

 

Ao todo 13 municípios na região do Triângulo Mineiro se enquadram nas características 

de “cidades da cana” descritas por Pereira (2015), são eles: Araporã, Campo Florido, Canápolis, 

Capinópolis, Carneirinho, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Itapagipe, Iturama, 

Limeira do Oeste, Pirajuba e Santa Vitória. Ou seja, conheceram as atividades sucroenergéticas 

pós anos 2000 na medida em que se desenvolvia o “cinturão”. De acordo com o IBGE todos os 

municípios apresentaram crescimento no PIB entre os anos 2000 e 2014. No entanto dados 

socioeconômicos (bolsa família, por exemplo) indicam a manutenção da desigualdade social e 

da pobreza. (STACCIARINI e PEREIRA, 2018) 

  

“Uma análise dos dados socioeconômicos nos permite afirmar que, mesmo 
diante de vultosos incrementos à economia local durante toda a primeira 
década do século atual, que representam significativos ganhos para os agentes 
do setor nesta porção do território brasileiro, é notória a manutenção das 
condições de desigualdade social e pobreza de grande parcela da população 
nos municípios que pesquisamos no Triângulo Mineiro, revelando que a 
aposta nas atividades do setor sucroenergético não confere melhoria nas 
condições materiais de vida da população mais pobre.” (STACCIARINI e 
PEREIRA, 2018, p 64) 

 

A pesquisa enfatiza que a produção do setor sucroenergético nos municípios citados 

“não consegue assegurar o desenvolvimento e tampouco garante distribuição de renda para os 

seus habitantes, mesmo sendo os núcleos urbanos pequenos e pouco populosos.” 

(STACCIARINI e PEREIRA, 2018) 
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Tabela 8 

Dados e Indicativos do programa Bolsa Família (2010) 

Municípios Repasses do 

governo federal 

(em r$) 

Total de domicílios 

existentes 

Famílias atendidas % de famílias 

atendidas do total 

de domicílios 

Araporã 297.844,00 1.795 301 16,77 

Campo Florido 538.531,00 2.166 493 22,76 

Canápolis 487.293,00 3.688 712 19,31 

Capinópolis 896.402,00 4.982 1.231 24,71 

Carneirinho 737.214,00 3.253 790 24,29 

C. das Alagoas 1.095.137,00 6.956 1.313 18,88 

Conquista 274.187,00 2.083 410 19,68 

Delta 398.992,00 2.382 483 20,28 

Itapagipe 855.848,00 4.402 962 21,85 

Iturama 1.985.950,00 11.112 1.949 17,54 

L. do Oeste 157.667,00 2.277 229 10,06 

Pirajuba 262.690,00 1.506 242 16,07 

Santa Vitória 1.299.465,00 6.103 1.640 26,87 

Fonte: Brasil (2010); IBGE (2016), Org.:STACCIARINI, J.H.S. 

 

O quadro acima apresenta que em boa parte das “cidades da cana” mais de 20% das 

famílias ainda dependiam de auxilio governamental em 2010, praticamente uma década após a 

chegada do setor sucroenergético na região. Em tempos de crise a situação é ainda mais 

delicada: No dia 04/08/2015, na visita feita pelo grupo GEOTEMG ao Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Capinópolis – MG foi relatado que a construção civil absorve a mão 

de obra de trabalhadores (quase todos imigrantes) que perdem seus empregos nos canaviais. Na 

ocasião, eles foram redirecionados as obras do “Minha casa minha vida”. Dessa forma conclui-

se que os trabalhadores tem poucas alternativas para lidar com a falta de socialização dos lucros 

e com as eventuais crises do setor. Outro fator que influencia na questão dos trabalhadores é o 

processo de automação das empresas. 

 

“Máquinas e insumos se firmaram na produção agrícola, e a automação e as 
modernas formas de administração passaram a ditar o tempo e a produtividade 
nas indústrias. Parcela do setor sucroalcooleiro se modernizou, rápida, mas 
desigualmente, e empresas e produtores canavieiros que não absorveram tais 
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inovações não conseguiram mais se manter no mercado.” (RODRIGUES; 
ROSS, 2020, p.202) 

 

Com o passar dos anos as condições de trabalho dos trabalhadores no plantio, cultivo e 

tratos foram melhorando principalmente pela mecanização do processo. Mas a eliminação do 

uso do fogo no corte da cana-de-açúcar por questões ambientais e a automação dos processos 

impactou na redução da contratação da mão-de-obra. As colhedoras substituem os cortadores 

que, sem a qualificação profissional necessária, acabam ficando desempregados. 

(RODRIGUES; ROSS, 2020) 

 

 

2.4 SISTEMA DE LOGÍSTICA DO ETANOL: O DESENVOLVIMENTO 

INFRAESTRUTURAL ESTIMULADO PELA INTERNACIONALIZAÇÃO DO 

BIOCOMBUSTÍVEL  

 

 

Do ponto de vista logístico, a primeira década do século XXI trouxe um grande desafio 

para o governo: pela primeira vez na história o biocombustível passou a ser produto de 

exportação e isso exigiu ajustes na infraestrutura produtiva bem como na cadeia de transportes. 

Segundo Bologna (2000, apud ARACRI, 2017), a partir da década de 1990 as empresas 

instaladas no Brasil passaram a se preocupar com a chamada “logística empresarial” estimulada 

pela intensificação da concorrência em escala global. Visando a competição internacional, o 

objetivo era otimizar os custos e diminuir o tempo de deslocamento do produto até o destino, 

baseado em adaptações tanto na tecnologia de produção quanto na infraestrutura de condução 

até os portos, resultando assim em complexas obras de modernização das usinas e das redes de 

transporte. O setor sucroenergético brasileiro, no seu auge, passou a ser um exemplo de 

incorporação das estratégias de “logística empresarial” principalmente após a implementação 

do projeto de transformar a produção de biocombustíveis em commodities. (DORNELLES, 

2013) 

Conforme já citado neste trabalho, a grande demanda por etanol resultou em um 

processo de descentralização territorial da produção, antes concentrada no interior paulista. Em 

outras palavras, os canaviais e parques de usinas se expandiram para regiões ao entorno do 

interior de São Paulo que possuíam características geográficas similares, regiões essas que antes 

não haviam tradição no setor, como por exemplo o Triangulo Mineiro. (ARACRI, 2017) Essa 
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descentralização bem como a própria expansão das áreas cultivadas aumentaram as distancias 

entre as regiões produtivas e portos de escoamento da produção para o mercado exterior, 

evidenciando assim a necessidade da aplicação de uma “logística empresarial” eficiente. Nesse 

contexto, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2), nasceu o projeto 

do Sistema de Logística de Etanol GO-MG-SP que possibilitou o transporte dutoviário como 

alternativa ao transporte rodoviário, hidroviário e ferroviário. O deficit brasileiro em relação a 

infraestrutura de transportes na época anterior as obras do PAC é mostrado pelo gráfico a seguir: 

 

 

Figura 7 

Comparativo entre as matrizes de transportes de cargas por país no ano de 2007. 

 
Fonte: Nova Cana, 2007. 

 

No gráfico acima é possível observar que na primeira década do século XXI a maior 

parte das mercadorias brasileiras (62%) se deslocavam pelo território nacional através de 

rodovias, um modal com baixa velocidade de transito, dada a dimensão do território nacional, 

e com a qualidade das rodovias altamente questionável. Esse fato contribuiu para que se 

investisse em uma alternativa de transportes mais eficiente. 

 

“A expansão para o interior do setor sucroenergético representa a continuidade 
e a atualidade do modelo de “fronteira agrícola”, que se baseia na expansão 
de cultivos para novas áreas como forma de aumentar a produção a custos 
relativamente baixos. Todavia, o avanço da fronteira implica na construção de 
condições de integração das novas áreas produtoras com os centros 
distribuidores e áreas de mercado – o que em outras palavras quer dizer que 
se faz necessário a criação de sistemas de engenharia, como as redes de 
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transporte para viabilizar a movimentação das mercadorias. O Estado possui 
um papel relevante nesse processo porque ao assumir os investimentos em 
grandes projetos de infraestrutura, como é o caso do Sistema de Logística do 
Etanol GO-MG-SP, está reduzindo o custo do capital para as empresas do 
setor sucroenergético, ajudando-as a se tornarem mais competitivas.” 
(ARACRI, 2017. p. 3284) 

 

Segundo o portal do Ministério do Planejamento do governo federal em 2013, o Sistema 

Logístico de Etanol, conhecido como Etanolduto, faz parte do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC 2), e contou com um investimento total de R$ 7 bilhões. Envolvendo cerca 

de 45 municípios brasileiros, liga as principais regiões de produção de etanol em GO, MG, MS 

e SP, ao principal centro de armazenagem em Paulínia (SP). De Paulínia (SP), o etanol poderá 

ser transportado para entrega nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, além 

da saída para o porto de Santos para exportação e cabotagem.  Ainda segundo o portal do 

governo, havia a expectativa de que o empreendimento gerasse cerca de 12 mil empregos 

diretos e indiretos. 

 

Figura 8 

 Propaganda do sistema logístico de etanol GO-MG-SP, desenvolvido pelo PAC2. 

 

Fonte: Portal do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, 2013. 
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A Logum Logística S. A. é a empresa responsável pela construção e operação do 

“etanolduto” que vem sendo desenvolvido. A empresa iniciou suas atividades em de março de 

2011. 

O Sistema Logístico Multimodal de Etanol está baseado na criação de 
corredores de transporte dutoviário e hidroviário de etanol, que se integram de 
forma multimodal ao sistema de distribuição já existente nestas regiões. O 
etanol é captado em terminais e transportado por dutos que interligam as 
principais Regiões Produtoras do País aos grandes centros de consumo do 
combustível, tais como as cidades de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. 
Esse sistema apresenta benefícios ambientais e econômicos, pois além da 
redução de custos logísticos em todo o processo, oferece uma nova alternativa 
de transporte que proporciona uma redução significativa na emissão de 
poluentes, e contribui para redução do impacto do trafego rodoviário nos 
grandes centros urbanos. (LOGUM LOGÍSTICA, 2019) 

 

 

Figura 9:  

Sistema multimodal de logística de etanol planejado pela Logum Logística S.A em 2014. 

 
Fonte: Relatório de Impacto Ambiental – Projeto Logum – Trecho Paulínia – RMSP – Santos, 2014. 

 

 

De acordo com a empresa Logum Logística S.A, o primeiro trecho, com 206 km de 

dutos, construído entre as cidades paulistas de Ribeirão Preto e Paulínia, foi inaugurado em 
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agosto de 2013 e o segundo trecho de 143 km de extensão entre Uberaba e Ribeirão Preto entrou 

em operação em abril de 2015, ampliando ainda mais a área de cobertura do etanolduto. Nota-

se ainda na figura 4 que além da infraestrutura que está sendo desenvolvida pela Logum, o 

projeto ainda utiliza compartilhamento de trechos com a Petrobrás e interligações por terminais 

de terceiros entre Cubatão (SP) e Santos (SP). Considerando todas as infraestruturas 

disponibilizadas, a figura a seguir mostra o trecho que está em operação efetivamente no ano 

de 2019: 

 

Figura 10:  

Sistema multimodal de logística de etanol em operação no ano de 2019 

 
Fonte: Logum Logística S.A, 2019. 

 

Ao investir em grandes projetos de infraestrutura, o estado reduz o custo do capital para 

as empresas do setor sucroenergético, ajudando-as a se tornarem mais competitivas. Ou seja, 

os investimentos estatais na modernização da base material do território atendem, 

prioritariamente, às necessidades do processo de acumulação capitalista. (ARACRI, 2017) 

 

 



43 
 

  
 

CAPÍTULO III 

 

NOVAS PERSPECTIVAS PARA O SETOR SUCROENERGÉTICO  

 

Conforme mostrado no capítulo anterior, as duas primeiras décadas do século XXI 

foram marcadas por investimentos na infraestrutura e na internacionalização do produto. 

Porém, com o Acordo de Paris e as oscilações de mercado colocaram o setor sucroenergético 

num cenário de incertezas. Somado a isso, entre os anos de 2019 e 2020, em meio a pandemia 

do novo coronavírus o preço dos combustíveis despencaram naquele momento, desvalorizando 

o produto em si e acirrando a disputa com a gasolina, uma vez que o valor do barril de petróleo 

também se desvalorizou nesse ponto. No entanto, uma nova política nacional de 

Biocombustíveis apresentou novas perspectivas para o setor sucroenergético.  (RIBEIRO, 

2020) 

   

 

3.1 ACORDO DE PARIS SOBRE O CLIMA 

 

 

Desde o ano de 1988 com a criação do Painel Intergovernamental para Mudanças 

Climáticas (IPCC) a preocupação com as mudanças climáticas culmina em tratados firmados 

pelas partes interessadas. São poucas as exceções de países que se recusam a participar de tais 

acordos. O primeiro exemplo vem de 1992 na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento ocorrida no Rio de Janeiro. O tratado foi o primeiro do gênero 

que se preocupava com a questão da estabilização das emissões de gases causadores do efeito 

estufa e foi assinado por 197 países. Foi através deste tratado que cinco anos mais tarde se 

originou o Protocolo de Quioto, em 1997. A redução de emissões dos Gases do Efeito Estufa 

(GEE) era a principal meta do protocolo, onde cada país tinha sua responsabilidade de acordo 

com o seu nível de desenvolvimento e da contribuição dos mesmos para o problema. O Acordo 

de Paris aparece no final de 2015 como uma nova etapa do que já havia sido abordado pelo 

Protocolo de Quioto, atualizando as metas de redução para números mais ambiciosos e 

mudando sutilmente o quadro de participantes. A novidade é que todos os países, 

independentemente da sua contribuição histórica para o problema, assumem metas de redução 

de GEE visando uma causa global: Limitar o aumento da temperatura do Planeta Terra a 1,5ºC 

até o final do século XXI. (CARVALHO, et. al., 2017) 
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Tabela 9 

 Metas brasileiras de emissão de gases do efeito estufa 

ANO EMISSÃO DE GASES 

2005 (ANO BASE) 1,87 Ton. Per capita 

2025 -37% 

2030 -43% 

Fonte: Ministério de Relações Exteriores, 2016. 

 

O Brasil foi uma das partes que assinaram e assumiram as responsabilidades impostas 

pelo tratado. Portanto, para controlar os níveis de emissão de GEE os países precisam direcionar 

investimentos para tecnologias de baixo carbono e reduzir os incentivos aos combustíveis 

fósseis, e é dessa forma que no Brasil os biocombustíveis ganham uma nova política de 

incentivo, uma vez que são combustíveis de baixa emissão de GEE. (CARVALHO, et. al., 

2017) 

 

 

3.2 RENOVABIO E A NOVA POLITICA NACIONAL DE BIOCOMBUSTIVEIS  

 

O RenovaBio é um programa do Governo Federal lançado entre os anos de 2016 e 2017 

após a ratificação do Acordo de Paris. Instituído pela Lei nº 13.576/2017 é descrito pelo governo 

como “um projeto de expansão da produção de biocombustíveis no Brasil, baseado na 

previsibilidade, na sustentabilidade ambiental, econômica e social, e compatível com o 

crescimento de mercado”. O projeto foi pensado para que os produtores reconheçam a 

capacidade de redução de emissões de cada biocombustível por unidade produtora e baseia-se 

em dois instrumentos principais: metas nacionais de redução de emissões e certificação da 

produção de biocombustíveis. (RENOVABIO, 2018) 

 

“Basicamente, são dois instrumentos principais: 1- Estabelecimento de metas 
nacionais de redução de emissões para a matriz de combustíveis, definidas 
para um período de 10 anos. As metas são importantes para trazer 
previsibilidade, em termos de necessidade volumétrica de combustíveis 
(fósseis e renováveis) nesse horizonte temporal, e assim permitir que os 
agentes privados façam seus planejamentos e analises de investimento em um 
ambiente com menos incerteza. As metas nacionais serão desdobradas em 
metas individuais, anualmente, compulsórias para todos os distribuidores de 
combustíveis, conforme sua participação no mercado de combustíveis fósseis; 
2- Certificação da produção de biocombustíveis, por firmas inspetoras 
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privadas, atribuindo-se notas diferentes para cada unidade produtora (maior 
será a nota para o produtor que produzir maior quantidade de energia liquida, 
com menores emissões de CO2e, no ciclo de vida). A nota refletirá exatamente 
a contribuição individual de cada agente produtor para mitigação de uma 
quantidade especifica de gases de efeito estufa, em relação ao seu substituto 
fóssil (em termos de toneladas de CO2). O processo de certificação da 
produção de biocombustíveis no âmbito do RenovaBio estará sob 
responsabilidade da ANP.” (RENOVABIO, 2018). 
 

Tendo em vista os principais instrumentos do RenovaBio observa-se que as metas 

nacionais se desdobraram em metas individuais para todos os agentes regulados. 

Primeiramente, o produtor é credenciado (pela Agencia Nacional de Petróleo e Ministério de 

Minas e Energia), certificado como produtor de biocombustível. Dessa forma ele pode vender 

o Biocombustível com nota fiscal para o distribuidor conquistando assim o direito de emissão 

do Credito de Descarbonização (CBIO), podendo negocia-lo posteriormente em bolsa. As 

metas nacionais são formuladas pelo Conselho Nacional de Politica Energética (CNPE) e 

monitoradas pelo (CMBC) Comitê de Monitoramento de Biocombustíveis e Combustíveis. 

(RENOVABIO, 2018) 

 

Figura 11 

Esquema de funcionamento do RenovaBio 

 
Fonte: JornalCana, 2017. 
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3.3 CENÁRIO PÓS-RENOVABIO: RECORDE DE CONSUMO E PRODUTIVIDADE 

 

 

O Cenário anterior a crise de saúde iniciada em 2020 era de otimismo devido aos 

estímulos a biocombustíveis resultantes do RenovaBio. Dados da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilados pela União da Indústria de Cana-

de-Açúcar (UNICA) indicaram um recorde histórico de consumo de etanol no Brasil em 2019 

da ordem de 32,8 bilhões de litros, registrando 10,5% de crescimento em relação a 2018 – alta 

de 3,1 bilhões de litros no período. Esses números em relação ao consumo culminaram em outro 

recorde: de acordo com o portal do Governo Federal, na safra 2019/20 o Brasil registrou um 

total de 35,6 bilhões de litros provenientes da cana-de-açúcar e do milho (novidade no país), a 

maior produção de etanol da história. Isso representa um acréscimo de 7,5% em comparação a 

2018/19. A estimativa de produção total de etanol a partir da cana-de-açúcar foi de 34 bilhões 

de litros, um aumento de 5,1% sobre a safra anterior. (CONAB, 2020) 

  

 

Tabela 10 

Evolução anual da produção nacional de Etanol (pós RenovaBio) 

ANO PRODUTO VOLUME PRODUZIDO (M³) 

2017 ETANOL ANIDRO 11.479.423 

ETANOL HIDRATADO 16.828.108 

2018 ETANOL ANIDRO 9.413.379 

ETANOL HIDRATADO 23.601.256 

2019 ETANOL ANIDRO 10.407.819 

ETANOL HIDRATADO 24.899.718 

Fonte: Agencia Nacional do Petroleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 2020. 
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Figura 12 

Evolução anual da produção nacional de Etanol (pós RenovaBio) 

 

 
Fonte: Agencia Nacional do Petroleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 2020. 

 

 

O Etanol hidratado combustível finalizou o ano de 2019 valorizado em relação ao início 

do ano, em Janeiro. O mesmo se aplica ao etanol anidro, o aditivo a gasolina. 

 

Tabela 11 

 Indicador trimestral do Etanol Hidratado Combustível no ano de 2019 (por litro) 

DATA A VISTA R$ A VISTA US$ 

04/01/2019 1,6673 0,4432 

29/03/2019 1,6332 0,4188 

28/06/2019 1,604 0,4179 

27/09/2019 1,7471 0,4197 

27/12/2019 2,0159 0,4963 

Fonte: Cepea, 2021. 
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Tabela 12 

 Indicador trimestral do Etanol Anidro no ano de 2019 (por litro) 

DATA A VISTA R$ A VISTA US$ 

04/01/2019 1,8328 0,4872 

29/03/2019 1,8391 0,4715 

28/06/2019 1,8277 0,4762 

27/09/2019 1,918 0,4608 

27/12/2019 2,2024 0,5422 

Fonte: Cepea, 2021. 

 

O Ano de 2020 começou com uma crise de saúde internacional. Como uma das medidas 

de segurança adotadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) foi de isolamento da 

população, houve queda no consumo de combustíveis em geral, derrubando os preços do Etanol 

no Brasil e despencando os preços do barril de Petróleo a patamares jamais vistos. Segundo 

levantamento do CEPEA, de Fevereiro a Abril, o Etanol acumulou uma queda de 35% saindo 

de R$2,12 o litro para R$1,38. A medida em que o isolamento foi se flexibilizado, a indústria 

sucroenergética pode iniciar sua recuperação estimulado pelos patamares recordes de 2019. 

(RIBEIRO, 2020) 

 

Figura 13: 

Indicador mensal de preços do Etanol Hidratado entre Fevereiro/19 e Janeiro/21 

 

 
Fonte: CEPEA, 2020. 
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Figura 14: 

Indicador mensal de preços do Etanol Anidro entre Fevereiro/19 e Janeiro/21 

 

 

Fonte: CEPEA, 2020. 

 

Destaca-se ainda que produção de etanol a partir do milho vem aumentando no país, 

muito em razão da grande oferta de milho em Mato Grosso, que deixou de ser “milho safrinha” 

(plantado após safra precoce da soja). Na safra 18/19 milho foi responsável pela produção de 

cerca de 1,4 bilhão de litros do etanol total produzido no Brasil, somando-se o etanol anidro e 

hidratado. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Segundo análise 

do CEPEA, os agentes da cadeia sucroenergética brasileira acreditam na recuperação do setor, 

uma vez que não se espera em 2021 uma retração em relação a demanda de combustíveis. As 

cotações do petróleo mais uma vez definirão o preço para o Etanol. 

 

 

3.3 DEBATES SOBRE OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS  

 

 

 No livro “A trajetória da cana-de-açúcar no Brasil: perspectivas geográfica, histórica e 

ambiental” de Jurandyr Ross e Gelze Rodrigues (2020) os autores debatem sobre as seguintes 

questões socioambientais: Impactos sociais, emissões atmosféricas, efluentes líquidos e 

captação de agua, resíduos sólidos, mudança no uso da terra e erosão dos solos. A questão por 

trás dos impactos sociais passam pela redução do número de empregos formais no setor 
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agrícola, contrastando com o aumento das toneladas de cana processadas. Segundo os autores 

se deve provavelmente a automação dos processos; 

 

“Trabalhadores rurais sem maior qualificação, que antes eram 

empregados nas fazendas, não conseguem ser absorvidos nas 

propriedades canavieiras que utilizam grande tecnificação, 

direcionando-se, muitas vezes, para os subempregos das cidades.” 

(RODRIGUES; ROSS, 2020, p.229) 

 

No âmbito das emissões atmosféricas os autores trazem três aspectos distintos: queima 

da palha da cana no campo, emissões oriundas da planta industrial e os efeitos do uso do Etanol 

na atmosfera, quando comparado ao uso da gasolina e de outros combustíveis fósseis. Embora 

o bagaço da cana tenha passado a ser aproveitado pelas usinas na produção de bioenergia, a 

pratica de atear fogo para a limpeza do canavial ainda permanece com o objetivo de eliminar 

folhas e palhas secas. O problema passa pela falta de controle dessas queimadas que podem 

atingir redes elétricas e atrapalhar a visibilidade em rodovias. Em relação as emissões oriundas 

das plantas industriais a Resolução Conama nº 436/2011 estabeleceu os limites máximos de 

emissões de poluentes atmosféricos para fontes de combustão externa de biomassa de cana-de-

açúcar a serem seguidos pelas indústrias. Por ser um combustível de baixa toxidez é inegável 

que com o passar dos anos o PROALCOOL contribuiu significativamente para a redução de 

poluentes atmosféricos. Porém os autores ponderam que o Etanol não deve ser entendido como 

a solução final, pois ele também gera emissões atmosféricas. (RODRIGUES; ROSS, 2020).  

A respeito dos efluentes líquidos, a questão principal é a alta demanda de água no 

processo industrial. O plantio da cana-de-açúcar geralmente não demanda irrigação na maior 

parte do ano porém a lavagem da cana, o resfriamento de dornas e os condensadores de álcool 

demandam cerca de 87% da agua utilizada em todo processo. (NETO, apud RODRIGUES; 

ROSS, 2020) De acordo com Neto (2005) os principais efluentes originados no processo de 

produção de açúcar e álcool são: 

 

“Água de lavagem de cana: 180 a 500 mg/l de DBO5 e alta concentração de 
sólidos. Tratada com decantação (lagoas) e lagoas de estabilização, para o 
caso de lançamento em corpos d’água. Na reutilização, o tratamento consiste 
em decantação e correção do pH entre 9 e 10. Águas dos multijatos e 
condensadores barométricos: baixo potencial poluidor (10 a 40 mg / DBO5) e 
alta temperatura (~50 °C). Tratamento com tanques aspersores ou torres para 
resfriamento, com recirculação ou lançamento. Águas de resfriamento de 
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dornas e de condensadores de álcool: alta temperatura (~50 °C). Tratamento 
com torres de resfriamentos ou tanques aspersores para retorno ou 
lançamento. Vinhaça e águas residuais: grande volume e carga orgânica 
(10,85 / l de álcool, com cerca de 175 g DBO5 / l de álcool). A vinhaça é 
aplicada Continuidades e descontinuidades: a agroindústria sucroenergética • 
237 na lavoura de cana conjuntamente com as águas residuárias (lavagem de 
pisos, purgas de circuitos fechados, sobra de condensados), promovendo a 
fertirrigação com aproveitamento dos nutrientes” (Elias Neto apud 
RODRIGUES; ROSS, 2020, p. 236-237) 
 

A questão que envolve os resíduos sólidos é, resumidamente, atrelado ao bagaço. 

Embora seja reaproveitado na produção de bioenergia, o percentual de material aproveitado no 

processo é de aproximadamente 95%. Além disso, são produzidos de 20 a 40 kg de torta de 

filtro, derivados da etapa de filtragem do caldo das moendas, e 25 kg de cinzas por tonelada de 

bagaço queimado nas caldeiras. Segundo (Dantas apud RODRIGUES; ROSS, 2020) a colheita 

mecanizada de um hectare de cana gera em torno de 140 kg de palha por tonelada de cana 

moída. A palha é constituída das pontas e folhas da cana crua que não são aproveitadas na 

produção de bioenergia, mas são utilizadas como cobertura de solo por muitas usinas. Porém 

essa cobertura eventualmente favorece a proliferação de pragas e favorece a propagação do 

fogo. (RODRIGUES; ROSS, 2020)  

A mudança no uso da terra fez parte de todo o processo de avanço dos canaviais pelo 

“cinturão da cana”. Segundo Rodrigues e Ross (2020) implantação de uma nova usina envolve 

consequentemente o avanço da cana-de-açúcar, de forma contínua, no entorno onde a usina se 

instala. Os motivos desse fenômeno seriam “o custo do transporte da cana até as plantas 

industriais e à perda de sacarose, com um maior o tempo decorrido entre o seu corte e 

esmagamento”. As discussões perpassam pela substituição de atividades agropecuárias de 

cultura alimentar pela cana-de-açúcar e pela concentração fundiária.  

 

“Entretanto muitas discussões se acirraram acerca do deslocamento ou 
da substituição das atividades agropecuárias, principalmente de culturas 
alimentares, pela cana-de-açúcar; do efeito da expansão canavieira na 
concentração fundiária e na inviabilização da agricultura familiar, 
dentre outros impactos econômicos e sociais.” RODRIGUES; ROSS, 
2020, p. 242) 
 

E por último, o debate sobre a erosão dos solos intensificada pela atividade humana. 

Não somente as áreas de cultivo da cana-de-açúcar mas principalmente as vias de acesso por 

onde o maquinário passa são áreas onde ocorrem processos erosivos. Em um estudo realizado 

em 130 fazendas canavieiras no estado de São Paulo a área média utilizada para estradas girou 
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em torno de 5% da propriedade. Dessa forma, a implementação dessas estradas sem os cuidados 

técnicos necessários torna a erosão hídrica significativa nos períodos de chuva. (Scarpinella 

Apud RODRIGUES; ROSS, 2020) 

As questões socioambientais trazidas nesse tópico de forma resumida são suficientes 

para apontar um contraste entre a “sustentabilidade” do agronegócio (popularmente difundida) 

e a realidade presente nos territórios usados pelo setor sucroenergético. O Etanol, em uma escala 

global, contribui em relação a meta de redução dos gases do efeito estufa. Mas em escala 

regional, tem sequelas problemáticas que não podem ser ignoradas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho permitiu observar, dentre outras coisas, que questões ambientais estão 

presentes em toda a trajetória do setor sucroenergético no Brasil. Inicialmente, o apelo 

internacional que levou o país a investir em biocombustíveis estava fortemente ligado a redução 

de gases do efeito estufa, porém o produto já pode ser visto como uma alternativa econômica 

aos combustíveis fósseis uma vez que, ao contrário dos derivados do petróleo, sua fonte é 

renovável. Nesse sentido os biocombustíveis passaram a representar uma possível solução 

econômica para os países e os interesses em desenvolvimento de tecnologias no setor deixaram 

de estar ligados exclusivamente a questões ambientais. Outro ponto que chama atenção é a 

incongruência presente na consolidação de um agronegócio justificado como solução 

ambiental, uma vez que em escala local e regional a atividade resulta em vários impactos 

socioambientais, como descritos por Rodrigues e Ross (2020) e apresentados no final deste 

trabalho.  

Segundo Santos e Silveira (2001) são os movimentos da população, a distribuição da 

agricultura da indústria e dos serviços, o arcabouço normativo, incluídas a legislação civil, fiscal 

e financeira, que, juntamente com o alcance e extensão da cidadania, configuram as funções do 

novo território usado. Nesse sentido é possível perceber que as políticas de incentivo e a 

dinâmica do mercado fizeram com que as usinas e os canaviais avançassem sobre novas áreas 

levando consigo diversas transformações de ordem socioambientais como por exemplo: 

influenciando os movimentos migratórios, aumentando a distribuição da agricultura (e em 

alguns casos mudando a característica dos cultivos de produtos alimentícios para cana-de-

açúcar), concentração fundiária, aumento populacional, expansão de atividades comerciais em 

apoio ao setor, etc. 

De acordo com o IBGE/2010 mais de 2 milhões de pessoas vivem dentro das áreas 

agrícolas do “cinturão da cana”, onde o PIB é afetado direta ou indiretamente pela produção de 

Etanol. Esse é o exemplo não só de grandes cidades como Uberlândia, Ribeirão Preto e Uberaba 

mas também de micro e pequenos municípios onde a sobrevivência gira em torno do setor tendo 

muito poucas alternativas para além dos canaviais. No entanto, esse trabalho mostrou 

Stacciarini e Pereira (2018) apresentando elementos que indicam que o agronegócio não 

socializa os ganhos. Em um primeiro momento os trabalhadores foram atraídos pela oferta de 

emprego, mas com a automatização produtiva e com as constantes crises do setor esses 

trabalhadores perdem o emprego. Na maioria das vezes não possuem qualificação técnica para 

buscar alternativas e acabam tendo que se mudar. 
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O setor, antes chamado de sucroalcooleiro, passou a ser chamado de sucroenergético 

pois o bagaço que antes era descartado passou a ser utilizado como energia elétrica, trazendo 

auto suficiência para algumas usinas. Isso demostra que o setor vem se atualizando com o passar 

dos anos, mas aparentemente essas atualizações sempre tem motivações econômicas. Deseja-

se que os debates socioambientais também contribuam nesse processo. 

A região do Triangulo Mineiro, assim como todo “cinturão da cana”, provém lucros 

para as empresas mas também sentem os impactos dessa atividade. Nos próximos anos com o 

provável aumento da demanda pelo combustível, o setor tende a viver novos momentos de 

expansão e isso significará a necessidade de novos territórios cultivados. Compreende-se 

portanto, que o processo não para por aqui e em poucos anos novos elementos estarão presentes 

na trajetória do Etanol no Brasil.  

Os objetivos principais deste trabalho foram investigar e apresentar a trajetória do setor 

sucroenergético em território brasileiro, desde a década de 1970 até o final da segunda década 

do século XXI, destacando os fenômenos nacionais e internacionais que estimularam o 

desenvolvimento do setor, a expansão geográfica do mesmo, e a regulamentação da cadeia de 

produção. Mas ao longo da pesquisa, foi possível compreender a natureza contraditória do 

objeto de pesquisa. Os objetivos previamente estabelecidos para esse trabalho foram 

alcançados, trazendo um panorama geral a respeito do setor sucroenergético no Brasil. Existem 

analises mais aprofundadas sobre as questões que envolvem o tema, mas com esse trabalho de 

síntese espera-se contribuir tanto para o leitor acadêmico quanto para a sociedade. 
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