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RESUMO: O presente texto tem como objetivo compreender os impactos socioambientais da 

produção de cana-de-açúcar, no município de Cachoeira Dourada/Goiás a partir de 2008. Para 

tanto busca apresentar um pouco da prática da cultura canavieira neste município e discorrer 

sobre os impactos que esta atividade agrícola provoca na sociedade, seja de nível ambiental, 

social, econômico ou político. Os procedimentos metodológicos utilizados foram as pesquisas 

teórica e documental sobre a temática. Contudo, almeja ainda alertar que a cultura monocultural 

da cana-de-açúcar gera impactos, que podem ser positivos ou negativos, reversíveis ou não, e 

que o município de Cachoeira Dourada não está imune a tais impactos. 

PALAVRAS-CHAVE: modernização agrícola; cana-de-açúcar; impactos socioambientais.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A dinâmica socioambiental faz parte de uma temática que chama a atenção e suscita o 

debate teórico nas Ciências Ambientais, assim como nas Humanas. Nessa direção, o tema deste 

trabalho tem como objetivo principal compreender os impactos socioambientais advindos com a 

produção da cana-de-açúcar, instalada no município de Cachoeira Dourada/Goiás a partir de 

2008. 

Considerando que no início do século XXI o setor agrícola brasileiro é marcado por um 

novo ciclo no plantio da cana-de-açúcar para obtenção principalmente de álcool combustível; esse 

se dá não apenas para substituição do petróleo, devido à elevação dos preços internacionais, mas 

por questões relacionadas às mudanças climáticas, já que o etanol é uma fonte alternativa de 

energia renovável e menos poluidora. Dentre as fontes de energia usadas no Brasil, a cana-de-
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açúcar passou a ser a segunda matriz energética, superando a energia hidráulica, atrás apenas 

do petróleo. 

Com esse intento, o número de estabelecimentos que transformam a cana-de-açúcar em 

açúcar, rapadura, aguardente, álcool e etanol no Brasil, conforme registros do Instituto do Açúcar 

e do Álcool aumenta a cada dia. Dessa forma, há sentido em discutir o impacto socioambiental 

(ecológico + socioeconômico) que a produção de cana-de-açúcar tem promovido nos últimos 

anos, pois entende-se como impacto ambiental o conjunto dos componentes que atuam no 

subsistema do cultivo dessa commodity. 

Tendo em vista tais condições e a realidade encontrada no município goiano de Cachoeira 

Dourada, objetiva em termos específicos: 1) apresentar um pouco da prática da cultura canavieira 

neste município e; 2) discorrer sobre os impactos que esta atividade agrícola provoca na 

sociedade, seja de nível ambiental, social, econômico ou político.  

Com o intuito de perceber os processos que marcaram a transformação da paisagem em 

Cachoeira Dourada mediante a exploração econômica via produção canavieira, utiliza-se dos 

seguintes procedimentos metodológicos: a) Pesquisa Teórica e b) Pesquisa Documental.  

Na Pesquisa Teórica busca subsídio teórico-conceitual para discutir os processos de 

transformação da agricultura de Cachoeira Dourada em: Matos (2007 e 2012); Matos e Pessôa 

(2011); Antunes, Azania e Azania (2016); Santos (2006 e 2008); Abramovay (1999); Mendonça e 

Thomaz Júnior (2002), entre outros. Já a Pesquisa Documental refere-se ao levantamento de 

informações e dados junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento Goiás (SEGPLAN) e Instituto 

Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB). 

Portanto, o presente texto almeja abordar a realidade socioespacial e as transformações 

ambientais e econômicas ocorridas no município de Cachoeira Dourada, promovidas 

especialmente pelas grandes extensões de lavoura canavieira, destinada a produção de etanol. 

 

2. CONHECENDO CACHOEIRA DOURADA/GOIÁS 

 

Cachoeira Dourada têm 34 anos de emancipação política. É um município circunscrito no 

Território do estado de Goiás, que integra a Microrregião Meia Ponte e Mesorregião Sul Goiano, 

está localizado na divisa de Goiás com Minas Gerais. Sua população em 2016, de acordo com 

estimativas do IBGE, é de 8.369 habitantes (IMB, 2016c).   

Cachoeira Dourada localiza-se a uma latitude 18º29'30" sul e a uma longitude 49º28'30" 

oeste, estando a uma altitude de 459 metros. Possui uma área de 521,13 km². Os principais rios 
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do município são Paranaíba e Meia Ponte. Os municípios limítrofes são Inaciolândia, Itumbiara, 

Cachoeira Dourada de Minas Gerais. A distância até a capital Goiânia é de 240 km (IBGE, 2016c).  

Segundo relatos de moradores da época o nome "cachoeira" se deve a existência de uma 

queda d'água no rio Paranaíba, até a década de 1950, a qual se podia ouvir o som da cascata ao 

longe; e o “dourada” se refere ao reflexo do sol no vapor da água que caia desta cachoeira 

formando um arco-íris e também devido a grande quantidade de peixe dourado (Carassius 

auratus) que se podia pescar no local (IBGE, 2016c). 

Quando o presidente Juscelino Kubitschek anunciou a criação de Brasília, logo iniciou a 

construção de uma usina hidrelétrica para prover energia à futura capital federal. Hoje a usina 

hidrelétrica ocupa o lugar da queda d'água, denominada "cachoeira dourada". 

O município também é conhecido desde a década de 1970 pela descoberta de águas 

termais. Nessa época, foi contratada uma empresa para a perfuração de um poço artesiano para 

abastecer a demanda de água de um hotel. Durante a perfuração, uma broca quebrou ao chocar-

se com uma rocha. Ao continuar com a perfuração, um jato de água quente e de sabor salobro 

jazia do poço artesiano. A formação administrativa do município acontece a partir de 14 de maio 

de 1982, quando deixa ser distrito de Itumbiara e emancipa-se (IBGE, 2016c).   

A atividade econômica predominante no município entre a década de 1980 até fim da 

primeira década do século XXI era o cultivo de soja e milho, e praticava-se também a pecuária 

leiteira e de corte. Com a instalação de uma usina de processamento da cana-de-açúcar no 

município vizinho de Itumbiara, em 2008, a Central Itumbiara Bioenergia – British Petroleum (BP), 

os produtores rurais passaram a enfrentar uma mudança de hábito e práticas produtivas 

significativas, ligada ao setor canavieiro; tal situação ganha ênfase com a instalação em 

Cachoeira Dourada, no ano de 2013, da Usina Rio Dourado. 

Portanto, a atividade após a chegada da Usina Rio Dourado promoveu transformações 

ambientais e econômicas significativas no município e estas serão a analisadas na sequência. 

 

3. A OCUPAÇÃO DOS CERRADOS E A SUBSTITUIÇÃO DA LAVOURA DE SUBSISTÊNCIA 

POR PRODUÇÃO DE COMMODITIES 

 

Parte da formação territorial e do processo de urbanização no Brasil tem como base a 

produção agrícola, portanto, a tradição nacional não é incomum ao constatar que o país continua 

sendo um grande produtor agrícola, porém, em termos recentes a produção de commodities, que 

ganhou um novo significado econômico no mercado mundial, pois apresenta-se de forma mais 

científica e tecnificada, cujos índices de produção e produtividade não enormes. 

Cabe dizer que, com o avanço do processo de modernização da agricultura, 

consubstanciada em elementos da ciência, técnica, tecnologia e do mercado global, promoveu 
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transformações profundas no meio rural, inclusive nas formas de organização e representação de 

interesses (SANTOS, 2006).  

Na agricultura dos países mais desenvolvidos, de acordo com Carlos (2002), esse 

fenômeno se apresentou, sobretudo, no século XIX; já no Brasil esse processo se consolidou a 

partir da metade do século XX. Os efeitos desse processo em curso promoveram uma maior 

diferenciação econômica e social no território brasileiro, devido a exclusão dos pequenos 

produtores. 

Nessa direção, quanto ao Brasil, segundo Santos (2008), o processo de modernização da 

produção agrícola se desdobrou nos meados da década de 1950 e início de 1960, quando se 

intensificou o envolvimento popular frente aos problemas e as questões rurais se tornaram mais 

significativos para o país. Dentre essas questões, destaca-se o avanço da luta em defesa do setor 

rural, principalmente no Nordeste, que significou a preocupação e revolta dos campesinos com a 

situação na qual viviam, pois nesse período, o setor agrícola se encontrava à margem da política 

governamental.  

No que diz respeito à ocupação das áreas de Cerrados, Matos (2007, p. 97, grifos da 

autora) afirma que: 

As áreas de Cerrado permaneceram, até meados do século XX, com certa 
desvalorização econômica, ocorrida, sobretudo pela ausência de fixos e fluxos. 
Com a inserção de inovações técnico-científicas no processo produtivo agrícola, 
bem como as políticas agrícolas implantadas pelo Estado, o Cerrado adquire nova 
valoração, especificamente no Centro-Oeste, a partir da década de 1970. [...] foi a 
expansão da fronteira agrícola que dinamizou o seu desenvolvimento, pois a 
implementação de políticas agrícolas e a criação de programas redundaram na 
melhoria das infraestruturas e criaram condições para a expansão da agricultura 
moderna. 

 
Nesse sentido, houve uma ocupação com fins econômicos, sem uma preocupação social 

e/ou ambiental de preservação do Cerrado. Diversos problemas de ordem socioambiental tem 

suscitado o debate acerca da forma que esse bioma vem sendo explorado economicamente nas 

últimas décadas. 

Quanto à questão ambiental, pode-se dizer que o Cerrado é representativo para o meio 

ambiente, por ser o segundo maior bioma brasileiro, atrás apenas da Amazônia, e por concentrar: 

[...] nada menos que um terço da biodiversidade nacional e 5% da flora e da fauna 
mundiais. No que se refere à flora, é considerada a mais rica dentre as savanas 
existentes no mundo. Destaque-se que o cerrado ocupa posição estratégica, tanto 
do ponto de vista hidrográfico quanto da geografia econômica (ABRAMOVAY, 
1999, p. 2). 

 

Nessa direção, Mendonça e Tomaz Junior (2002) asseguram que o Cerrado é uma das 

regiões de maior biodiversidade do planeta, com mais de 6.600 de plantas vasculares listadas. 

Scariot e Sevilha completam e ressaltam que, 

 
[...] além da alta diversidade de animais e de plantas, no Cerrado ocorrem 
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espécies com alta taxa de endemismo, sendo que 40% das espécies lenhosas e 
50% das espécies de abelhas são endêmicas. No bioma ocorrem diversas 
fitofisionomias únicas, como matas de galeria, veredas, afloramentos calcários, 
matas deciduais (SCARIOT; SEVILHA, 2000, p. 185). 

 

Assim, pode-se dizer, que o Cerrado é considerado um dos principais biomas tropicais da 

Terra, e um dos centros fundamentais para a preservação da biodiversidade planetária. No 

entanto, esse bioma sofre alterações, provocadas, segundo Santos (2008), por inúmeros 

elementos, dentre eles: a pressão urbana e o rápido estabelecimento de atividades agrícolas na 

região, ações que provocaram uma acelerada redução da biodiversidade desse bioma. 

Sob esse aspecto, especialmente a partir da década de 1970, conforme afirmativa de 

Matos (2012) sobre a implantação da agricultura moderna, os espaços prioritários para 

investimentos de capital no Cerrado foram as áreas de chapada ou chapadões, devido à planura 

de seu relevo. As chapadas também são possuidoras de excelentes recursos hídricos, que 

possibilitam a irrigação de culturas no período seco, de maio a setembro. 

Dessa forma, Matos (2012) enfatiza ainda que os fatores físicos foram essenciais para a 

expansão da fronteira agrícola, pois, o capital ao se apropriar, não tem interesse apenas na terra, 

mas também no que ela contém de outros recursos naturais, tais como: água, relevo, clima, que 

podem proporcionar maior agregação de valor à produção. No entanto, a partir do início do século 

XXI, o interesse do capital modificou-se e não apenas os chapadões encontram-se capturados 

pelo capital, pois:  

Outros espaços do Cerrado também são alvos da produção do agronegócio que 
não necessariamente precisa ser totalmente mecanizada. É o caso, por exemplo, 
da cana-de-açúcar que vem se espraiando para diversas áreas do Cerrado, para 
atender à demanda do setor sucroalcooleiro, que também tem feito dessa região 
território para sua consolidação. A expansão do agronegócio da cana-de-açúcar 
ocorre graças aos incentivos do governo e aos fatores físicos do Cerrado 
(MATOS, 2012, p. 220). 

 

Percebe-se, assim que a modernização da agricultura, possibilitou condições competitivas 

para a produção de commodities. Esse processo, por um lado, modificou as relações de trabalho 

no campo, substituindo o modelo de produção voltado para a subsistência por um padrão que 

contemplava essencialmente a produção de mercadorias destinadas a exportação; por outro lado, 

arruinou a rudimentar produção agrícola calcada na agricultura familiar.  

No entanto, essa modernização agrícola e o processo de ocupação dos Cerrados do 

Centro-Oeste provocaram consequências nefastas tanto para o bioma Cerrado quanto para as 

cidades, receptadoras imediatas dessa ocupação. 

Desde o descobrimento, o Brasil mostra seu potencial agrário, especialmente 

agroexportador, que teve como pilar diversos ciclos econômicos agrícolas, tais como: cana-de-

açúcar, borracha, cacau, fumo e café, que passaram por períodos de alta produção, maior parte 
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destinada à exportação, mas também enfrentaram declínios desastrosos reverberando na 

dinâmica econômica nacional. 

Retrata neste texto o caso da produção cana-de-açúcar em larga escala. A cana-de-açúcar 

é uma gramínea perene, pertence ao gênero Saccharum, própria de climas tropicais e 

subtropicais, conforme Canechio Filho et al. (1987). 

Segundo Canechio Filho et al. (1987) é uma cultura que se destina a fornecer matéria-

prima para algumas indústrias de produtos alimentícios, com o processamento em açúcar e 

rapadura; em bebidas (aguardente); em álcool como produto farmacêutico e industrial; em etanol; 

em ração para animais e, ainda, pode também ser consumida in natura. 

O último objetivo industrial dessa cultura, a fabricação de ração para animais, não tem 

vulto econômico no país, apesar de sua grande relevância, a não ser em algumas regiões 

específicas do território nacional, em que a criação de gado leiteiro a utiliza em maior quantidade, 

através de armazenamento em silagem. Sendo assim, a principal utilização é como matéria-prima 

voltada para a indústria sucroalcooleira. 

Essa cultura tem sua origem na Ásia e foi introduzida no Brasil por Martim Afonso de 

Souza, que a trouxe para São Vicente por volta de 1530. O estabelecimento do primeiro Governo 

Geral do Brasil, por volta de 1549, com a fundação da cidade Salvador, na Bahia, assinalou o 

início produção açucareira em grandes extensões e volumes. O rei de Portugal, Dom João III, 

concorreu para tal fato de três maneiras: isentando por dez anos de todas as taxas o açúcar 

exportado; criando e distribuindo título nobiliárquico de “Senhor de Engenho” aos que se 

estabelecessem com sucesso nesse empreendimento e; organizando em cidades da Bahia um 

lugar para uso dos cultivadores de cana que não tivessem capital para montar engenho 

(CANECHIO FILHO et al., 1987).  

Segundo Pasqualetto e Zito (2000), a cultura da cana começava a se expandir, e partiu 

para o Espírito Santo, Sergipe, Alagoas e Rio de Janeiro, sendo Pernambuco o que mais se 

desenvolveu, contando no final do século XVI com sessenta e seis engenhos em produção. O 

plantio de cana-de-açúcar seguiu a lógica de ocupação de áreas com condições edafoclimáticas 

adequadas. 

No século XVII a indústria do açúcar, já em grande expansão, contou com o investimento 

dos holandeses, que elevaram a produção. O solo e clima brasileiros favoreciam a produção 

agrícola e, o nordeste devido à proximidade com a Europa foi beneficiado por esse contexto 

econômico. 

No século XVIII conheceu o auge de exportação de açúcar e a partir de então assumiu o 

primeiro lugar. Mas, com a saída dos investidores holandeses, com a produção de açúcar de 

beterraba, dentre outros fatores, a cana-de-açúcar nacional foi perdendo o seu valor no mercado 

interno e externo. Nessa direção, pode-se afirmar que desde a sua chegada, 
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[...] a cultura da cana-de-açúcar vem aumentando em importância, a ponto da 
própria história econômica da Nação em sua formação contar com o período 
denominado “Ciclo do Açúcar’. Posteriormente, a participação da cana-de-açúcar 
foi cedendo lugar a outros produtos, muito embora ocupe ainda posição de 
destaque na economia do País, pois, além de abastecer o mercado interno de 
açúcar, tem capacidade para produzir excedentes exportáveis (SÉRIE 
AGRICULTURA, 1985, p. 4). 

 
Até o século XVIII a cana foi considerada como remédio e como artigo de luxo. Seu cultivo 

está ligado a própria história e ao desenvolvimento do Brasil. Primeiramente transformada em 

açúcar, depois em álcool. Ocupa atualmente papel de destaque na economia mundial, fazendo do 

Brasil o país líder de produção de açúcar e álcool (MAPA, 2016). 

Com o avanço tecnológico voltado para o setor agroindustrial no século XX, conforme 

afirmativa de Carlos (2002), praticamente nada se perde da cana, pois além do açúcar e do álcool, 

que são os principais produtos, aquilo que era considerado resíduo, até algum tempo, passou a 

ser aproveitado economicamente. O Programa Pró-álcool que o Governo Federal lançou em 

novembro de 1975, fez com que a cultura da cana-de-açúcar triplicasse e muitas usinas 

surgissem. A produção canavieira passou de pouco menos de 100 milhões de toneladas/ano para 

em torno de 220 milhões de toneladas/ano, em 1986/1987. Entretanto, o cultivo só voltou a 

crescer na safra 1993/1994, desta vez, incetivado pelas exportações de açúcar (IBGE, 2008).  

A partir daí, o crescimento da produção nacional ocorreu de forma contínua, com exceção 

do período entre 1998 a 2001, quando houve uma queda gerada pela crise no setor. Em 2003, a 

produção de cana-de-açúcar voltou a ter crescimento acelerado, devido o aumento da demanda 

de álcool hidratado, aproximando a 520 milhões de toneladas em 2007 (IBGE, 2008). 

A partir de 2005, o Brasil ampliou as vendas de açúcar e álcool para o exterior, obtendo 

maiores receitas de exportação a partir da produção do segmento canavieiro, pois: 

As remessas de açúcar e álcool somaram US$ 1,26 bilhão entre janeiro e abril de 
2005, 64,4% a mais que os US$ 766 milhões registrados em igual período do ano 
passado. Esses números sugerem que toda a cadeia sucroalcooleira passa por 
um momento positivo (REVISTA CULTIVAR, 2005, p. 1).  

 

A cultura da cana-de-açúcar no país destaca-se como uma das mais importantes 

atividades da agroindústria nacional e tem recebido especial atenção internacional, devido ter se 

tornado fonte de matriz energética alternativa. Assim, subprodtutos da cana como o bagaço é 

usado para produção de celulose e fonte energética; o resíduo final da indústria - vinhaça - é 

usado como fertilizante e fonte produtora de proteínas etc.; torta de filtra é usada como fertilizante. 

Ressalta-se que o uso adequado desses subprodutos elimina a poluição causada por esse tipo de 

agroindústria (EMBRAPA, 2005). 

Na conjuntura mundial do século XXI, sua importância torna-se maior, pelo fato de o álcool 

etílico ser uma fonte de energia alternativa que, a curto prazo, oferece melhores condições para o 
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país a vencer a crise energética mundial, além disso tem a questão ambiental, uma vez que, este 

polui menos que combustíveis derivados de fósseis (petróleo). 

Conforme dados disponibilizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), em março de 2009 o número de usinas de açúcar e álcool existentes no Brasil era de 

420, distribuídas em todo o território nacional. A região Sudeste possui o maior número de usinas; 

a Nordeste encontra-se em segundo lugar; a região Centro-Oeste em terceiro; região Sul em 

quarto e por último, a Norte (MAPA, 2009). 

Em 2009, conforme dados do MAPA, as 54 usinas da região Centro-Oeste estavam em 

distribuídas da seguinte maneira: 29 em Goiás, 14 no Mato Grosso do Sul e 11 no Mato Grosso. 

Em 2016, o número de usinas ativas em Goiás subiu para 36 (MAPA, 2016). 

A área cultivada de cana-de-açúcar no Brasil com destino à atividade sucroalcooleira na 

safra 2014/2015, foi de aproximadamente 9.130,1 mil hectares. Nesta safra, os sete principais 

estados produtores foram São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Alagoas 

e Pernambuco, representando 91,9% da produção nacional (LIMA, 2014). Quanto à distribuição, o 

estado de, 

São Paulo permanece como o maior produtor com 51,7% (4.696,3 mil hectares) 
da área plantada, seguido por Goiás com 9,3% (878,27 mil hectares), Minas 
Gerais com 8,9% (788,88 mil hectares), Mato Grosso do Sul com 7,4% (712,39 mil 
hectares), Paraná com 6,7% (644,65 mil hectares), Alagoas com 4,7% (390,40 mil 
hectares) e Pernambuco com 3,2% (277,74 mil hectares). Os sete estados são 
responsáveis por 91,9% da produção nacional (LIMA, 2014, p. 1). 

 

Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a área de cana-de-

açúcar destinada à produção na safra 2014/15 apresentou um crescimento de 3,6% ou de 318,67 

mil hectares em relação à safra anterior. Esse aumento na área plantada está concentrado nos 

estados que tiveram abertura de novas unidades industriais, sendo: São Paulo, Mato Grosso do 

Sul, Goiás, Minas Gerais e Paraná. 

Goiás é um dos estados que mais desenvolveu a cultura da cana-de-açúcar nos últimos 

anos, principalmente na última década. Isso ocorreu, 

[...] por conta de estímulos recebidos pelas indústrias, pelos produtores e também 
pelas características que [...] temos para a produção dessa cultura: clima, solo 
fértil e os investimentos feitos pelo Governo do Estado na reconstrução de 
estradas e na estruturação dos incentivos para a implantação de novas indústrias 
em Goiás (LIMA, 2014, p. 1). 

 
Cabe ressaltar que estes estímulos envolvem incentivos fiscais destinados a 

industrialização, geralmente concedidos pelo Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás 

(Produzir), criado pela Lei Estadual nº 13.591/2000. 

Em 2014, as principais usinas concentravam-se principalmente nas mesorregiões Sul 

Goiano e Centro Goiano, com destaque para as microrregião Meia Ponte, Quirinópolis, Sudoeste 

de Goiás e Ceres. Dentre os fatores que contribuíram para o aumento de produção em Goiás 
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encontram-se a infraestrutura, logística, modal de transporte com abertura de novas estradas e 

condições para produzir, conforme ressalta Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação, Antônio Flávio Camilo de Lima em 2014. 

No que diz respeito à ocupação de áreas em Goiás em 2002, estudos de Castro et al. 

(2010) mostram que áreas ocupadas com outras formas de uso perderam lugar para o cultivo da 

cana-de-açúcar. Especificamente, a agricultura aparece em primeiro lugar com 14,38% em perda 

de área; seguida pelo Cerrado (possível desmatamento) com 7,69%; e mata (áreas de não 

Cerrado situadas na porção Sul do estado) com 4,81% e; por fim, área de pecuária com 3,67%.  

Considerando apenas as áreas onde o cultivo da cana foi efetivado, pode-se confirmar a 

ideia de substituição de culturas praticadas em 2002, perfaz em 67% destas áreas atualmente 

ocupadas por cana. Isso significa que tais áreas eram destinadas à agricultura com outras 

commodities ou pecuária antes da expansão recente do setor sucroalcooleiro. Assim, Goiás 

divide-se em duas tendências espaciais de expansão: a norte e a sul. Nesse sentido,  

A expansão das lavouras de cana-de-açúcar tem uma rota bastante definida rumo 
ao Cerrado, delimitada pelo Zoneamento da Cana, mas também por incentivos 
governamentais como, por exemplo, a construção do “alcoolduto” da Petrobrás 
(800km de dutos), ligando Goiás ao Porto de São Sebastião (Rio de Janeiro), 
passando por Ribeirão Preto (interior de São Paulo) (SAUER; PIETRAFESA, 
2012, p. 2). 

 
No que diz respeito às fontes alternativas de energia, Sauer e Pietrafesa enfatizam que, 

Em um cenário otimista de demanda progressiva por fontes alternativas de 
energia, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) criou o 
Plano Nacional de Agroenergia, em meados dos anos 2000. Este Plano (2006-
2011) traçou ações estratégicas em relação ao aproveitamento de produtos 
agrícolas para a produção de energia renovável (cana-de-açúcar, soja, mamona, 
dendê, etc.), orientando-se nas diretrizes gerais de governo, particularmente no 
documento de Diretrizes de Política de Agroenergia, sendo então uma das 
prioridades do MAPA para a criação de pólos de desenvolvimento (SAUER; 
PIETRAFESA, 2012, p. 3).  

 
De acordo com o Plano de Agroenergia (MAPA, 2005), a agricultura é uma opção viável, 

do ponto de vista econômico, social e ambiental para a geração de energia renovável. “A 

produção brasileira de álcool (ou etanol) de cana-de-açúcar é um exemplo mundial de sucesso na 

substituição de parte substancial de gasolina no transporte” (MAPA, 2005, p. 22). 

Segundo afirmativa de Lima (2014), o deslocamento das usinas para Goiás se deu pelo 

potencial produtivo adequado ao plantio de cana-de-açúcar. Isto significa que, a atração de usinas 

e indústrias foi determinada pelos programas de incentivo do Governo do Estado, como o 

Produzir. Na Tabela 1, destacam informações sobre as destilarias em operação e a produção de 

cana-de-açúcar, etanol e açúcar, do estado de Goiás, de 2012 a 2014. 

 
Tabela 1: Estado de Goiás: destilarias em operação e produção de cana-de-açúcar, 

etanol e açúcar (2005-2015). 
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Ano 

Destilarias 
Produção 

Cana de açúcar (t) Etanol (mil litros) Açúcar (t) 

2005 14 15.642.125 728.979 749.838 

2006 15 19.049.550 821.616 766.322 

2007 18 22.063.677 1.213.733 952.312 

2008 28 33.041.559 1.922.414 1.247.039 

2009 35 43.666.585 2.196.179 1.384.081 

2010 36 47.733.283 2.895.998 1.798.457 

2011 34 54.903.085 2.675.292 1.752.398 

2012 37 (1) 58.348.797 3.130.577 1.875.260 

2013 37 69.307.411 3.887.830 1.890.648 

2014 37 69.377.930 4.226.854 1.997.114 

2015(2) 37(3) 69.127.015 4.276.607 2.062.339 

Fonte: IMB (2016b).    Org. SILVA, M. V. da (2016). 

(1) - Posição: agosto de 2013.    (2) - Posição janeiro de 2016.    (3) - Preliminar 
 

Os resultados apresentados na Tabela 1 apresenta que entre 2005 e 2011 houve a 

chegada de 20 novas destilarias em Goiás, impactando no aumento da quantidade de cana 

colhida, assim como na produção de açúcar e etanol. Nesta observa-se ainda que não houve 

implantação de destilarias no estado, entre 2012 e 2014. No entanto, de 2012 para 2013, houve 

expansão de 11,88% na produção de cana-de-açúcar; um aumento de 24,2% na fabricação de 

etanol e; um acréscimo de 0,82% fabricação de açúcar.   

Associado a chegada de novas usinas de destilarias, há um aumento também na área 

colhida e na quantidade produzida de cana de açúcar, tabela 2. 

 
Tabela 2: Produção de Cana de Açúcar no estado de Goiás: área colhida (ha) e quantidade 

produzida (t) - 2000 a 2015 

Cana de 
Açúcar 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Área Colhida 
(ha) 

139.186 129.921 145.069 164.861 176.328 196.596 232.577 273.870 

Quantidade 
Produzida (t) 

10.162.95
9 

10.253.497 11.674.140 12.907.592 14.001.079 15.642.125 19.049.550 22.063.677 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Área Colhida 
(ha) 

404.670 518.768 578.666 697.541 732.870 860.482 882.216 911.847 

Quantidade 
Produzida (t) 

33.401.55
9 

44.064.470 48.000.163 54.903.085 58.348.797 69.376.714 69.377.930 70.412.725 

Fonte: IMB (2016b).     Org. SILVA, M. V. da (2016). 

 

A tabela 2 apresenta que há um crescimento na área colhida de cana de açúcar em Goiás 

entre 2002 e 2015, assim como também há um aumento na quantidade produzida. Entretanto, a 

área plantada, assim como a colhida e a produção de cana em Goiás tem um crescimento mais 

acentuado pós-2008, induzida especialmente pela instalação das usinas sucroalcooleira e 
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sucroenergética, pautadas, respectivamente, na produção de açúcar e etanol e; de açúcar e 

energia de biomassa. 

Segundo Artaxo (2012) os dados relativos aos últimos anos de produção de alimentos por 

regiões do país e destacou o crescimento e diminuição de colheita nos anos de 2009 e 2010.  

Sendo que a colheita de soja, cresceu em todo o país, assim como a expansão da cana-de-

açúcar. Para Artaxo (2012, p. 1) “está se trocando a monocultura da soja pela monocultura da 

cana”, tal situação é confirmada pelos estudos de Castro et al. (2010), quando alertou que a 

agricultura perdeu 14,38% de área plantada para o plantio de cana-de-açúcar no ano de 2002. 

 Após essa breve análise do contexto espacial e econômico que a produção de cana de 

açúcar e sua transformação em produtos derivados destinados à exportação, passar-se-á a uma 

breve reflexão sobre a produção desta commodity em Cachoeira Dourada e respectivos impactos 

socioambientais nesta localidade. 

 

4. OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA PRODUÇÃO CANAVIEIRA EM CACHOEIRA 

DOURADA/GOIÁS 

 

A produção de cana de açúcar em Cachoeira Dourada é uma atividade econômica recente. 

Induzida inicialmente pela instalação de uma usina, denominada Central Itumbiara Bioenergia – 

British Petroleum (BP), no município de Itumbiara no ano de 2008, a atividade canavieira ganha 

fôlego e passa a promover diversas transformações na paisagem local, uma vez que, até a 

instalação desta unidade industrial, não havia lavouras de cana de açúcar no município de 

Cachoeira Dourada. Entretanto, após a instalação desta usina, a cana torna-se o carro-chefe da 

produção local, ou seja, a produção de outras commodities perdeu espaço para a cana. 

No entanto, o grande vulto econômico para Cachoeira Dourada acontece a partir de 

outubro de 2013, quando foi inaugurada a Usina Rio Dourado, considerada a mais moderna do 

país. Tal fato aumentou a área plantada de cana, assim como a quantidade colhida.   

Com a decisão de expandir os negócios, o grupo sucroalcooleiro USJ (Usina São João), de 

Araras (SP), decidiu que Goiás seria o estado que receberia uma nova unidade do grupo. 

Hermínio Ometto Neto, presidente do grupo USJ, reuniu com diretores e acionista da empresa 

para apresentar a proposta de avançar para o estado, sendo prontamente aceita (SJC 

BIOENERGIA, 2016). 

O Grupo USJ estabeleceu uma joint venture com a multinacional Cargill, dando origem a 

SJC Bioenergia Ltda. Esta nova empresa controla a Usina São Francisco, em Quirinópolis e a 

Usina Rio Dourado, em Cachoeira Dourada, ambas em Goiás. A SJC Bioenergia foi oficializada 

em setembro de 2011. A nova empresa une a experiência da Cargill na comercialização global de 
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açúcar e etanol ao conhecimento de 65 anos do Grupo USJ na indústria canavieira, 

transformando-se em uma das mais relevantes indústrias do setor no Brasil (NOVA CANA, 2016). 

Nesta planta industrial foram investidos R$ 500 milhões e a unidade vai se dedicar à 

produção de etanol e energia, cuja capacidade de produção anual é de 220 milhões de litros de 

etanol, hidratado ou anidro. A produção se dá por meio de um sofisticado sistema de desidratação 

via peneira molecular. Com o volume, a unidade produz combustível suficiente para 

movimentação de 200 mil veículos anualmente. Já a sua capacidade de geração de energia é de 

230 mil MW/ano, a Usina Rio Dourado manterá a autossuficiência e comercializará um excedente 

de 150 mil MW/ano, que pode iluminar 25 mil lares brasileiros (NOVA CANA, 2016). 

Cachoeira Dourada insere no contexto de aumento da produção de cana de açúcar em 

Goiás, conforme tratado nas tabelas 1 e 2. Portanto, essa tendência também pode ser observada 

no município de Cachoeira Dourada, sendo os dados da área colhida (hectares) e da produção 

(toneladas) encontram-se na tabela 3. 

 
Tabela 3: Produção de cana-de-açúcar em Cachoeira Dourada/Goiás (2008-2014) 

Ano Área colhida (ha) Quantidade produzida (t) 

2008 3.000 240.000 

2009 6.000 481.000 

2010 6.000 481.000 

2011 7.050 649.220 

2012 8.150 735.075 

2013 8.150 708.555 

2014 12.190 891.475 

2015 13.940 1.120.390 

Fonte: IMB (2016c).           Org.: MACHADO, M. F. (2016). 

 

Ressalta-se que nos anos anteriores a 2008 não há registros oficiais da produção de cana 

em Cachoeira Dourada. Portanto, os dados apresentados na tabela 3 mostram que, no ano de 

2008 (3.000 ha) até 2014 (12.190 ha), houve uma expansão de 306,3% na área colhida; e de 

271,5%, na quantidade produzida. Já de 2014 para 2015 o aumento na área colhida foi 

aproximado a 14,3% e a quantidade produzida de cana atingiu cerca de 25,7%. 

Esse crescimento extraordinário tanto em área colhida quanto em produção deve-se no 

início a Central Itumbiara Bioenergia – British Petroleum (BP), instalada no município vizinho de 

Itumbiara e, após 2013, a indução é por conta da Usina Rio Dourado, nesta localidade. 

Tal situação impacta no uso e ocupação do solo em Cachoeira Dourada, assim como na 

Microrregião Meia Ponte. Castro et al. (2010) ao analisarem a evolução do uso do solo por meio 

de imagens de satélite LANDSAT TM5, concluíram que a cana avança sobre áreas agrícolas e 

que as áreas de pastagens estão sendo convertidas em culturas de grãos, supondo que os 

sojicultores afetados pela expansão da cana estão migrando suas atividades para a porção 

Nordeste desta Microrregião, ou seja, sobre terras menos aptas à atividade canavieira. 
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Nesse entendimento, 

[...] os estudos na escala microrregional elucidaram melhor o que os dados 
estatísticos já permitiam supor para o Sul Goiano, a substituição das áreas 
agrícolas de culturas anuais e pastos pela cana, como é fato, desde 2000, mas 
esclareceram a chave de sucessão dos usos, indicando que nem sempre a 
diminuição de pastagens significa sua conversão em cana. [...] o que parece estar 
havendo é um grande rearranjo ou reordenamento de usos dos solos no Centro-
Sul do Cerrado, em particular em Goiás, na sua região Sul, em função da 
demanda expansiva e acelerada do setor sucroalcooleiro (CASTRO et al., 2010, p. 
7). 

 

Pode-se dizer que a fertilidade dos solos do município de Cachoeira Dourada atraiu a 

cultura de cana-de-açúcar. No entanto, o plantio dessa lavoura possivelmente provocou o êxodo 

rural no município (Tabela 4). 

 

Tabela 4. População de Cachoeira Dourada/Goiás: 1991-2010. 

População censitária 1991 2000 2010 

Total (habitantes) 8.502 8.525 8.254 

Urbana (habitantes) 3.703 3.940 5.357 

Rural (habitantes) 4.799 4.585 2.897 

Fonte: IMB (2016c).          Org.: MACHADO, M. F. (2016). 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 13, o total de habitantes em Cachoeira 

Dourada em 1991 era de 8.502, sendo que 3.703 (43,6%) residiam na zona urbana e 4.799 

(56,4%) na zona rural. O Censo de 2000, aponta que dos 8.525 habitantes, 3.940 (46,2%) 

moravam na cidade e 4.585 (53,8%), no campo, ou seja, o crescimento manteve-se equilibrado e 

a maioria da população residia no campo. Entretanto, em 2010, nota-se uma inversão nessa 

distribuição, isto porque, dos 8.254 habitantes, 5.357 (64,9%) passaram a residir na zona urbana e 

somente 2.897 (35,1%) desses indivíduos, permaneceram na zona rural. Em 2016, segundo 

estimativas do IBGE a população é de 8.369 habitantes.  

No caso específico desse município, o aumento da área de produção de cana, o 

arrendamento de terras para seu plantio, as dificuldades dos pequenos produtores em se 

manterem no campo, dentre outros aspectos, podem ter induzido esse fluxo migratório em direção 

a área urbana. Se em Cachoeira Dourada essa situação é constatada a partir do último Censo 

oficial; já no estado de Goiás o predomínio da população urbana data do Censo de 1980.  

A dinâmica empreendida pelo capital produtivo em uma pequena cidade, como Cachoeira 

Dourada, é maior do que em cidades médias e grandes, pois contribui para que as mudanças 

empreendidas os agentes produtivos, sejam mais volumosas e acirradas e com um poder maior 

de impactos de suas ações.  
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Uma empresa do porte da Usina Rio Dourado, resultante da associação de capitais de 

origem nacional e internacional, tem a capacidade de transformar espacialmente uma localidade 

de forma muito rápida, inclusive possibilitando o estabelecimento de relações com o global, nesse 

caso, principalmente por meio do processo de exportação de etanol. Cabe ressaltar que, o 

processo de articulação socioespacial dessa localidade com o global, tendo como pilar principal a 

Usina Rio Dourado, poderá ser tratado em estudos posteriores.  

Retomando a questão central deste artigo, nota-se que, temporalmente, a sociedade 

transforma-se de acordo com as influências econômicas, sociais e culturais; e assim, o meio 

ambiente também reage às variadas influências que esta sociedade o impõe no espaço-tempo. As 

ações realizadas pela sociedade sobre o meio ambiente, de forma incontrolável e dominadora, 

podem gerar alterações significativas, resultando em impactos ambientais.  

Nesse viés, ao analisar os impactos ambientais pode-se mensurar como eles irão agir 

sobre o meio ambiente e, assim, avaliar e prevenir as consequências negativas. Conforme 

Resolução nº 01/1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), impacto ambiental é: 

[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e ou biológicas do meio 
ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas, que direta ou indiretamente afetem: a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; as condições 
estéticas e sanitárias do meio ambiente; a biota e os recursos naturais (BRASIL, 
1986). 

 

O impacto ambiental de uma atividade agrícola tem desdobramentos que não 

correspondem aos observados em atividades industriais-urbanas ou energético-mineradoras. 

Todavia, a monocultura da cana-de-açúcar merece compreensão nas especificidades da 

avaliação de impacto ambiental da agricultura, dado suas características intrínsecas. 

No âmbito nacional, observa-se que os sistemas de produção da cana-de-açúcar ainda 

são bastante heterogêneos, no que pese a modernização tecnológica dessa atividade. O setor 

sucroalcooleiro emprega desde tecnologias de ponta até práticas tradicionais, como o uso das 

queimadas para facilitar a colheita.  

Nesse sentido, a visão e as possibilidades de gestão do impacto ambiental do cultivo para 

um pequeno plantador-fornecedor são, obrigatoriamente, diferentes da visão de um grande 

empresário do setor. Por esses motivos, para compreender, tecnicamente, o caso do impacto 

ambiental – ecológico e socioeconômico – da cana-de-açúcar, é necessário um entendimento de 

sua inserção nas especificidades da avaliação de impacto ambiental da agricultura (CARLOS, 

2002). Estas especificidades envolvem desmatamentos, uso intenso de mecanização, insumos 

agrícolas, poluição do solo e das águas, dentre outros, porém todos transvertidos para a produção 

alimentar ou para acumulação capitalista. Nesse sentido, na sequência tratar-se-á sobre os 

impactos ambientais promovidos pela agricultura modernizada sobre o Cerrado. 
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As propostas de modernização agrícola, de acordo com Pasqualetto e Zito (2000, p. 50), 

principalmente a aplicação de agrotóxicos e o uso constante de monoculturas, provocam diversos 

desequilíbrios ambientais, tais como: 

 intensificação das pragas existentes – constantes aplicações de agrotóxicos 
estão reduzindo a população de predadores naturais. Ao mesmo tempo, as 
pragas estão adquirindo resistência aos venenos aplicados, e surgindo novas 
espécies de pragas adaptadas ao meio; 

 eliminação de populações benéficas – insetos importantes para a agricultura 
como as abelhas, que atuam como polinizadoras, estão sendo eliminadas 
pelos agrotóxicos. Redução de aves e outros animais que se alimentam de 
insetos, e devido à contaminação de agrotóxicos também se contaminam e 
morrem; 

 degradação dos solos e das águas – através do uso das novas técnicas 
agrícolas se aceleramos processos de poluição dos solos e águas, erosão, 
degradação biológica (PASQUALETTO; ZITO, 2000, p. 50). 

 

O Brasil encontra-se entre um dos maiores consumidores de agrotóxicos (praguicidas) do 

mundo, tanto aqueles de uso agrícola como os domésticos (domissanitários) e os utilizados em 

Campanhas de Saúde Pública (ANTUNES; AZANIA; AZANIA, 2016). 

O avanço das monoculturas tende a provocar ou ampliar erosões e processos de 

desertificação no Cerrado, ampliando a contaminação dos solos e recursos hídricos com a 

ampliação da utilização de agrotóxicos. Por isso, é cada vez mais necessário, diante da produção 

acelerada, que se tenha um controle do uso dos agrotóxicos, porque não somente o solo, mas 

também o ser humano tem sofrido as consequências de sua imprudência, pois os prejuízos 

causados pelo uso inadequado de agrotóxicos extrapolam o campo econômico e ganham uma 

dimensão social, ao prejudicar a saúde humana (AGRICOLA, 2012). 

A produção de álcool como fonte de energia automotiva, aponta que 

[...] apesar de constituir uma fonte renovável e ter ganhos energéticos em relação, 
por exemplo, ao etanol fabricado a partir do milho, é controversa e muito criticada. 
Os questionamentos não surgem somente se efetivamente é uma fonte limpa de 
energia, nem sobre as condições dos trabalhadores nos canaviais 
(superexploração, casos de trabalho escravo etc.), mas também há críticas a sua 
insustentabilidade devido aos impactos da expansão das lavouras de cana sobre 
biomas como o Cerrado e o avanço sobre outros cultivos, especialmente sobre a 
produção de alimentos (SAUER; PIETRAFASE, 2012, p. 2). 

 
Nessa direção, Matos e Pessôa (2011), asseguram que o discurso da energia limpa está 

centrado no argumento de que emite menos gases poluentes na atmosfera. Entretanto, 

[...] essa argumentação considera apenas o combustível depois que está no 
tanque dos veículos e não no processo produtivo, assentado na monocultura que 
utiliza agrotóxicos, fertilizantes e ainda, no caso particular da cana-de-açúcar, 
poluição de água decorrente da produção de vinhoto, um subproduto do processo 
de produção do etanol. Este, quando lançado no meio ambiente, prejudica lençóis 
freáticos. Acrescentam-se, ainda, a degradação de solos e o aumento das 
queimadas, gerando poluição atmosférica devido à emissão de gases poluentes 
com impactos na saúde humana (MATOS; PESSÔA, 2011, p. 210). 
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Em concordância Matos e Pessôa (2011) e Sauer e Pietrafase (2012) alertam que os 

progressos representativos encontrados no aspecto ambiental, tais como: diminuição das 

queimadas com a colheita mecanizada; a racionalização no uso dos recursos hídricos; o 

aproveitamento dos resíduos, por meio de reuso do vinhoto para adubação das lavouras, ou 

mesmo como matéria-prima para produzir energia (bagaço) precisam ser ponderados à luz da 

política de segurança e soberania alimentar.  

Por isso, Sauer e Pietrafase (2012) afirmam que é essencial avaliar o grau de 

compensação produtiva às mudanças da utilização do solo de lavouras de grãos substituídas por 

cana-de-açúcar: “Ou seja, não é suficiente analisar esse fenômeno apenas dos ‘escapamentos 

dos carros para trás’, considerando somente a produção de energia motriz renovável e menor 

emissão de gases de efeito estufa” (SAUER; PIETRAFASE, 2012, p. 26, grifos do autor).  

Dessa forma, Fabrini (2010) considera que o discurso positivo a serviço do 

agrocombustível faz jus a alguns questionamentos, pois esta produção acarreta muitos prejuízos 

para a sociedade, tais como: a concentração de terras e capitais; exploração dos trabalhadores; 

impactos na produção de alimentos e no meio ambiente. Impactos esses provenientes, sobretudo 

da cana-de-açúcar, haja vista a ampliação dos canaviais e das usinas processadoras. 

Por isso, Matos e Pessôa (2011) entendem, que a produção dos biocombustíveis brasileira 

suscita preocupações a respeito 

[...] dos impactos que a ampliação das lavouras, sobretudo, da cana-de-açúcar, 
pode trazer para a produção de alimentos, pra a pecuária e também para a 
biodiversidade dos biomas brasileiros como Cerrado. O que será desse bioma 
com a expansão da cana-de-açúcar? O enfrentamento quanto às questões 
ambientais são evidentes, principalmente os referentes ao desmatamento 
(MATOS; PESSÔA, 2011 p. 211). 

 

No entendimento de Silva (2011), a questão ambiental tem sido utilizada para justificar a 

expansão de uma atividade eminentemente capitalista que, como tal, obedece a leis de mercado e 

busca áreas onde a reprodução ampliada do capital possa ser realizada de modo aumentar o 

capital investido. Conforme este princípio norteador, “a expansão da agroindústria canavieira se 

dá principalmente pela incorporação de novas áreas à atividade, que apresentem como atrativos, 

condições favoráveis à remuneração do capital aplicado” (SILVA, 2011, p. 55). 

Observa-se ainda que, de acordo com Matos e Pessôa (2011, p. 210) a “migração de 

grandes capitais para o setor sucroalcooleiro e o crescimento de investimentos de produtores 

desse setor não se devem a razões ambientais, porque eles não estão preocupados com meio 

ambiente ou com o futuro do planeta, mas com a expansão do capital”. 

Assim, os avanços locais obtidos com a expansão das lavouras de cana e implantação das 

usinas,  

[...] no sentido de crescimento econômico (ampliação da arrecadação de impostos 
locais através do aumento do ICMS nos municípios; ampliação de alguns tipos de 
serviços urbanos tais como mecânica, empresa de qualificação profissional 
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específica, entre outros), somente se justificam se medidos em relação ao 
abastecimento alimentar das populações locais, regionais e mesmo nacional, e 
sua qualidade de vida e preservação do ecossistema (bioma Cerrado) (SAUER; 
PIETRAFASE, 2012, p. 26). 

 

A utilização de pivôs de irrigação é outro impacto ambiental da monocultura da cana-de-

açúcar. Ao se fazer uso intensivo de pivôs, segundo Silva (2011) colocam-se em risco as fontes 

perenes de água, muitas delas derivadas de “águas profundas”, além de contribuir para 

contaminação dos solos e das águas devido o intenso uso de insumos agrícolas que contém 

produtos que causam dano ao ambiente e à saúde humana. 

Portanto, é notório que a expansão da monocultura da cana-de-açúcar gera disputas pelo 

uso do território, afetando, dessa maneira, diretamente, as questões ambientais, sociais e 

culturais. Tais situações acontecem em Goiás, assim como Cachoeira Dourada não está fora da 

captura do território pelo capital canavieiro e nem excluída dos impactos ambientais provocados 

pelo plantio constante da monocultura da cana de açúcar. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acompanhando as tendências mundiais de proteção ambiental, foi reconhecido na Carta 

Magna de 1988, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado como uma necessidade 

para o desenvolvimento pleno do ser humano.  

Antes de colocar em prática um empreendimento (público ou privado) é preciso estudar o 

meio ambiente em que ele se dará, incluindo todos os seus aspectos físicos, biológicos, sociais e 

econômicos, e como este empreendimento irá agir sobre ele. Quando há expansão de capacidade 

produtiva, os impactos ambientais são evidentes, pois não há tecnologia disponível que aproveite 

100% dos insumos. 

A cana-de-açúcar é uma cultura que desde o plantio até o processamento causa inúmeros 

impactos ambientais. O seu plantio geralmente é feito em terras de boa qualidade que poderiam 

ser utilizadas para outras culturas mais exigentes. 

Quanto à utilização de agrotóxicos, Soares e Porto (2007) asseguram que o grau de 

eficiência destes diminui à medida que o número de aplicações aumenta. Isso porque, ao fazer 

uso dos agrotóxicos o agricultor, além de erradicar as pragas, também eliminaria seus inimigos 

naturais, ou seja, seus predadores e competidores. Acrescenta-se o fato que alguns indivíduos 

são mais resistentes, o que faz com que, na maioria das vezes, as pragas não sejam 

completamente dizimadas, restando indivíduos com genótipo mais forte e resistente. O 

cruzamento desses indivíduos, em adição a uma menor competição por alimento, espaço e abrigo 

promove aumentos substanciais na população, fazendo com que a praga volte mais resistente e a 

níveis populacionais maiores do que antes da aplicação química. 
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Além de doses cada vez mais fortes, novos produtos surgem no mercado com princípios 

ativos mais letais e cada vez mais tóxicos à saúde humana. Esse processo inerente à natureza 

dos agrotóxicos, além de contribuir para o aumento das suas vendas, é responsável pelo impacto 

nocivo à saúde humana e ao meio ambiente. 

Este texto mostrou o aumento área plantada, da produção e da produtividade de cana-de- 

açúcar em Goiás, bem como no município de Cachoeira Dourada. No entanto, essa expansão da 

produção de commodities evidencia que a biodiversidade do bioma Cerrado está se 

transformando em cinza ou em solo desnudo; os recursos hídricos estão se esgotando, inclusive 

com a diminuição da vazão; devido às condições de trabalho, inúmeros trabalhadores morrem 

todos os anos; além do êxodo rural que provoca a marginalização do homem do campo e o 

inchaço das cidades e tantos outros problemas ocasionados pela agricultura designada moderna, 

desenvolvimentista e produtivista, porém, excludente.  

Portanto, a monocultura da cana-de-açúcar provoca inúmeros impactos ambientais, tais 

como: a poluição do ar, do solo e das águas, ou seja, a contaminação dos cursos d’água com o 

escoamento da água superficial contendo agrotóxicos; assoreamento e represamento de cursos 

d'água; o uso de fertilizantes e a falta de rotação de cultura empobrece o solo; o uso intensivo da 

irrigação, colocam-se em risco as fontes perenes de água, muitas delas provenientes de “águas 

profundas”; a água das chuvas provoca a lixiviação do solo; desmatamentos de Áreas de 

Preservação Permanente (APPs); a compactação do solo devido a utilização intensiva de 

maquinários; desorganização dos habitats naturais de aves e animais diversos; além dos impactos 

sobre o trabalhos e suas formas tradicionais de organização; indução o êxodo rural; diminuição da 

produção alimentar básica, dentre outros. 

Esse texto não esgota a discussão, apenas vem pontuar, algumas questões que precisam 

ser pensadas no âmbito da produção capitalista de commodities nas áreas de Cerrado. 
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