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RESUMO: o presente trabalho tem por objetivo apresentar algumas notas sobre a competitividade 

regional do setor sucroenergético e a vulnerabilidade territorial resultante do processo de 

especialização produtiva, a partir de uma análise realizada sobre a recente expansão da atividade 

canavieira na mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. As sistematizações teórico-

metodológicas e de alguns dados e informações obtidas a partir de levantamentos estatístico-

documentais e trabalhos de campo permitem elucidar que a presença de fatores naturais, técnicos 

e político-normativo-institucionais, em boa parte da mesorregião, indicam que esta se constitui, em 

hipótese, uma região competitiva agroindustrial do setor sucroenergético. Porém, o padrão 

produtivo adotado por muitos produtores rurais e agroindústrias sucroenergéticas têm acarretado 

algumas implicações socioambientais, representando uma iminente vulnerabilidade territorial nos 

principais municípios canavieiros da região. 

PALAVRAS-CHAVE: competitividade regional; vulnerabilidade territorial, setor sucroenergético, 

mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Várias regiões do país passaram por uma rápida expansão do setor sucroenergético a 

partir dos anos 2000, motivado sobretudo pelo crescimento da demanda interna de etanol 

combustível (anidro e hidratado), com a introdução dos veículos flexfuel no mercado 

automobilístico brasileiro e a elevação das taxas de mistura à gasolina. Outros fatores como a 

elevação dos preços internacionais do açúcar, perspectivas da demanda externa por etanol anidro 

em vários países (mandatos de mistura à gasolina), expectativa de commoditização do etanol, e o 

                                                             
1 Este trabalho é associado ao projeto de pesquisa de mestrado financiado pela FAPESP (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo), processo n° 2015/02028-5. 
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aumento do lucro das agroindústrias com bioeletricidade; são igualmente importantes nessa 

expansão.  

A profunda especialização regional produtiva leva a concentração, em algumas frações do 

espaço geográfico, de uma rara combinação de condições materiais (naturais e/ou técnicos) e 

imateriais para tornar eficiente a produção e a circulação/distribuição de um dado produto ou 

serviço, resultando, muitas vezes, numa competitividade territorial ou regional mais ou menos 

adequados às exigências dos mercados internacionais (qualidade e custos) (CASTILLO, 2015). 

Em regiões de produção canavieira tal combinação estratégica de fatores leva, conforme Castillo 

(2015) a formação de regiões competitivas agroindustriais do setor sucroenergético. 

No entanto, o uso corporativo do território (SANTOS; SILVEIRA, 2010), a incessante busca 

pela competitividade e o atendimento aos interesses das grandes empresas, geralmente com o 

apoio do Estado, têm gerado, em diversos locais produtivos, uma preocupante vulnerabilidade 

territorial (CAMELINI; CASTILLO, 2012), representado pela fragilidade espacial decorrente da 

especialização produtiva para o setor sucroenergético e a decorrência de implicações 

socioambientais diversas (SCZRECSÁNYI; GONÇALVES, 2009), muito associadas às 

consequentes formas de acumulação por espoliação/despossessão (HARVEY, 2011; 2013) 

presentes no campo brasileiro. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo apresentar algumas notas sobre a 

competitividade regional do setor sucroenergético e a vulnerabilidade territorial resultante do 

processo de especialização produtiva, a partir de uma análise realizada sobre a recente expansão 

da atividade canavieira na mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.  

Para tanto, a metodologia da pesquisa, que se encontra em andamento, é baseada no 

levantamento e revisão bibliográfica (livros, artigos, teses e dissertações), no levantamento e 

sistematização de dados/informações estatísticas-documentais em fontes secundárias como o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), União das 

Indústrias de Cana-de-Açúcar (ÚNICA), etc.; e na realização de trabalhos de campo e visitas 

técnicas (usinas sucroenergéticas, produtores de cana, moradores de comunidades rurais, 

pequenos produtores, órgãos públicos municipais, instituições de representação de classe, etc.). 

 

2. COMPETITIVIDADE REGIONAL E VULNERABILIDADE TERRITORIAL ASSOCIADAS AO 

SETOR SUCROENERGÉTICO 

 

Segundo Castillo (2015), a atual dinâmica brasileira “pode ser expresso na coexistência, na 

sobreposição, na articulação, nas contradições e no mútuo condicionamento de diversas formas 

regionais (regiões naturais, regiões tradicionais, regiões de planejamento e regiões produtivas) 
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entre si e delas com os territórios (municipal, estadual e federal)”. Algumas regiões produtivas, 

dada a reunião de fatores naturais, técnicos e normativos funcionais a alguma atividade 

econômica (agropecuária, industrial ou serviços), podem se constituir, de acordo com Castillo e 

Frederico (2010a) em regiões competitivas. Para Castillo (2015), algumas frações do espaço 

geográfico concentram uma rara combinação de condições materiais (naturais e/ou técnicos) e 

imateriais para tornar eficiente a produção e a circulação/distribuição de um dado produto ou 

serviço, resultando, muitas vezes, numa competitividade territorial ou regional mais ou menos 

adequados às exigências dos mercados internacionais. Castillo e Frederico (2010a) elucidam a 

dimensão geográfica da competitividade como 

(...) deriva da articulação em algumas frações do espaço, entre formas materiais 
(acessibilidade, infraestruturas produtivas, de circulação, comunicação, energia 
elétrica, abastecimento de água, sistemas de armazenamento, terminais 
multimodais e outras categorias de instalações e equipamentos, mais ou menos 
especializados) e normas (benefícios fiscais, outros incentivos a partir de recursos 
públicos locais, acordos entre instituições de pesquisa e empresas etc.) que 
garantem elevados níveis de produtividade e de fluidez (CASTILLO; FREDERICO, 
2010a, p. 19). 
 

Isto se torna mais evidente por que no atual período da globalização, a competitividade2 

não é um emblema somente das empresas, mas perpassa toda a sociedade e também se torna 

um atributo dos lugares, das regiões e dos territórios (CASTILLO, 2008; 2011). O conceito de 

região competitiva está diretamente ligada a ideia de coesão ou solidariedade organizacional de 

uma região decorrente de vetores externos, e “trata-se de um compartimento geográfico 

caracterizado pela especialização produtiva (rural e urbana) ‘obediente’ a parâmetros externos 

(em geral internacionais) de qualidade e custos” (CASTILLO, 2011, p. 337).  

Nessas frações do espaço, a presença da logística se torna essencial, pois a profunda 

especialização regional produtiva implica no aumento dos fluxos materiais e imateriais, 

favorecendo a circulação, a organização e o uso corporativo do território (SANTOS; SILVEIRA, 

2010). Assim, região competitiva e logística, compreendidos de forma indissociável, são 

expressões geográficas, respectivamente, da produção hegemônica e da circulação corporativa 

do período atual (CASTILLO, 2008; 2011). 

Em relação às atividades de produção, processamento, circulação/distribuição de produtos 

agrícolas, nas regiões cuja produção é hegemônica sobre as demais atividades e reúna uma forte 

densidade técnica (infraestrutura de transporte, energia e comunicação, sistemas de 

armazenamento, centros de pesquisa, agroindústrias) e normativa (desoneração fiscal, normas 

que facilitam o desembaraço das mercadorias, parcerias público-privadas etc.), são consideradas, 

                                                             
2
 Para Castillo (2015, p. 105), “a competitividade é, por um lado, um parâmetro mundializado de desempenho de 

agentes econômicos e de qualidade e custo dos produtos e, de outro, um discurso que busca justificar a política das 
empresas e a política dos Estados para assegurar a inserção de alguns produtos em seus respectivos mercados 
internacionais.” 
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de acordo com Castillo (2011, 2015) e Castillo; Frederico (2010) regiões competitivas agrícolas 

e/ou agroindustriais.  

Essas regiões, localizadas em várias partes do território brasileiro, são altamente 

especializadas e eficientes na produção e fluidez de um determinado produto ou cadeia produtiva 

agropecuária, como é o caso da soja, do café, da laranja, do algodão, da uva, da fruticultura 

irrigada, do complexo de carnes, do setor sucroenergético etc. A formação das regiões 

competitivas agrícolas e/ou agroindustriais muito se deve, segundo Castillo; Frederico (2010), à 

incessante busca, por parte das grandes empresas do agronegócio e até do Estado, pela 

competitividade, lógica que valoriza e desvaloriza diferencialmente cada porção do território 

conforme necessidades corporativas e financeiras de seu uso, perfazendo uma seletividade 

espacial na aplicação de investimentos.  

Tal fato é emblemático no caso da noção de competitividade regional voltada para a 

agropecuária moderna, em que regiões buscam constantemente se adequarem aos desígnios do 

mercado internacional para seguir uma lógica global de commodities3, conforme apontam Castillo; 

Frederico (2010b). 

A racionalidade dominante da competitividade e do crescimento econômico coloca 
os diversos lugares em competição, numa verdadeira guerra para atrair 
investimentos e se inserir nos circuitos espaciais produtivos mundializados. 
Constituem-se, assim, regiões competitivas, áreas funcionais à produção 
hegemônica, obedientes a parâmetros internacionais de qualidade e custos 
(CASTILLO; FREDERICO, 2010b, p. 470). 
 

As regiões competitivas agrícolas e agroindustriais são típicas da emergência da 

agricultura científica globalizada no território (SANTOS, 2010; FREDERICO, 2013), cujos 

parâmetros produtivos e comerciais atrelados às regulações de viés neoliberal (HARVEY, 2011) 

subordinam os lugares conforme os ditames do mercado global. Para Castillo; Frederico (2010a, 

p. 23), a agricultura científica globalizada se conforma na interação de três variáveis: 1) a 

modernização e expansão da agricultura moderna no território brasileiro; 2) a emergência de 

regiões competitivas, tanto nas áreas produtoras tradicionais (belts) quanto nas áreas de fronteira 

agrícola moderna (fronts); e 3) a predominância, no plano das ideias e também das ações, bem 

como nas políticas públicas e privadas, da logística. 

Para Elias (2013), uma forma de analisar esses espaços de agricultura moderna é a partir 

da noção de Regiões Produtivas do Agronegócio (RPAs), que são as regiões produtivas do 

                                                             
3
 Segundo Castillo (2011, p. 340) “por commodity entendemos um produto primário ou semielaborado, mineral ou 

agrícola, padronizado mundialmente, cujo preço é cotado nos mercados internacionais, em bolsas de mercadorias. 
Trata-se de uma invenção não apenas econômico-financeira, mas também política, que enfraquece e submete o 
produtor local – pelo menos quando se trata de commodity agrícola – a uma lógica única ou global e a uma situação 
sobre a qual não se exerce nenhum controle, favorecendo os compradores ou as grandes empresas de comercialização 
(tradings). A lógica das commodities opõe agentes atrelados ao lugar ou à região aos agentes que atuam em rede.” 
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agronegócio globalizado4, compostas tanto pelos espaços agrícolas como pelos urbanos, que 

recebem os mais sólidos investimentos públicos e privados e onde se encontram partes dos 

circuitos espaciais da produção e círculos de cooperação5, principalmente de commodities 

agrícolas. Nestas regiões ocorre a constituição de áreas funcionais à produção agropecuária e ao 

desenvolvimento do agronegócio, atividade que, segundo Elias (2013), desempenha um papel 

fundamental no crescimento de pequenas e médias cidades em termos demográficos e 

econômicos, pois essas vão exercer novas funções e compor importantes nós nas redes 

agroindustriais.  

Outra característica marcante das RPAs é a presença da dialética entre a ordem global e a 

ordem local, pois essas frações do espaço são conectadas diretamente aos centros de poder e 

consumo em nível mundial, mediante o desenvolvimento do agronegócio globalizado. Com isso, 

“as escalas locais e regionais articulam-se permanentemente com o internacional e o território 

organiza-se com base em imposições do mercado, comandado por grandes empresas nacionais e 

multinacionais” (ELIAS, 2013, p. 202). 

A partir dessas concepções teóricas, podemos considerar que as áreas mais produtivas e 

eficientes aos agentes do complexo sucroenergético se configuram, logo, como importantes 

Regiões Produtivas do Agronegócio Canavieiro, e no interior dessas se formam, a partir de um 

aglomerado de municípios com certas características particulares, regiões competitivas 

agroindustriais do setor sucroenergético (CASTILLO, 2015). A delimitação dessas regiões envolve 

um minucioso estudo de critérios e variáveis relacionadas à dinâmica própria de lugares, regiões e 

territórios funcionais ao setor sucroenergético, bem como também de fatores técnicos e 

normativos particulares que constituem as principais estratégias políticas e econômicas deste 

setor. 

Porém, o avanço da monocultura canavieira e o controle das atividades produtivas por 

grandes empresas agroindustriais (recentemente, em grande parte por corporações estrangeiras) 

e do mercado financeiro, nessas regiões funcionais, têm gerado significativos efeitos 

socioambientais associados ao modo intensivo e privativo da produção, resultando em muitos 

prejuízos às populações locais. Castillo (2015) destaca que o atual modelo de desenvolvimento do 

                                                             
4
 Elias (2013b) aponta que as Regiões Produtivas do Agronegócio (RPAs) nada lembram, em sua definição, da antiga 

noção de região, profundamente calcada na solidariedade orgânica (SANTOS, 2008). Face o caráter produtivo, 
comandado por empresas hegemônicas e subordinado à ingerências predominantemente exógenas, as RPAs são 
tecidas por uma solidariedade organizacional, ou seja, estruturadas sobre arranjos organizacionais de produção para o 
mercado, tal como propõe Santos (2008) para explicar a nova dinâmica regional brasileira na era da globalização. 
5
 Segundo Castillo; Frederico (2010b, p. 464) “os circuitos espaciais de produção pressupõem a circulação de matéria 

(fluxos materiais) no encadeamento das instâncias geograficamente separadas da produção, distribuição, troca e 
consumo, de um determinado produto, num movimento permanente; os círculos de cooperação no espaço, por sua vez, 
tratam da comunicação, consubstanciada na transferência de capitais, ordens, informação (fluxos imateriais), garantindo 
os níveis de organização necessários para articular lugares e agentes dispersos geograficamente, isto é, unificando, 
através de comandos centralizados, as diversas etapas, espacialmente segmentadas, da produção.” 
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setor sucroenergético adotado no Brasil possui várias características que têm gerado essas 

implicações, nas escalas local, regional e nacional. Para Castillo (2015), 

Dentre as principais características desse modelo, podemos destacar: i) o 
aumento exponencial da produção de matéria-prima baseado na expansão 
horizontal da cultura canavieira (ocupação de novas áreas), muito mais do que no 
crescimento vertical (rendimento médio); ii) a concentração e centralização de 
capitais no segmento industrial e o aumento da participação de empresas 
estrangeiras e de outros setores da economia na capacidade de moagem; iii) a 
consolidação de uma regulação privada no setor, protagonizada por associações 
setoriais (UNICA, ORPLANA etc.); iv) a drenagem de recursos públicos e a 
dependência do setor em relação ao Estado para alcançar viabilidade econômica, 
em alguns casos, e competitividade em outros, através, principalmente, do 
financiamento da agricultura e da indústria (CASTILLO, 2015, p. 115). 

 
Historicamente, a produção e processamento da cana-de-açúcar sempre foi uma atividade 

que provocou vários problemas sociais e ambientais. A ocupação de extensas áreas com 

monoculturas, o desmatamento, as queimadas da palha para a colheita manual, o despejo de 

resíduos industriais (como a vinhaça e a água de lavagem da cana) no solo e nos corpos d’água, 

o uso desmedido de fertilizantes químicos e agrotóxicos nas lavouras, a exorbitante exploração de 

trabalhadores na colheita e no plantio da cana (provocando muitas vezes problemas de saúde), os 

conflitos fundiários com camponeses e comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas etc.) 

(SZMRECSANYI; GONÇALVES, 2009; THOMAZ JUNIOR, 2014), são alguns exemplos de 

práticas que sempre acarretaram sérios problemas socioambientais nas regiões produtivas 

canavieiras. 

Para muitos, grande parte desses problemas foi mitigado ou superado através da adoção 

de diversas ações que promoveram maior “sustentabilidade” do setor sucroenergético nos últimos 

anos. Dentre essas ações, destacam-se: a ocupação da lavoura canavieira em áreas com 

pastagens degradadas e a proibição em regiões de biomas do Pantanal e da Amazônia; a 

expansão da atividade a partir do zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar (EMBRAPA, 

2009), que respeita limitações ambientais e sociais de cada região; o melhoramento das 

condições de trabalho a partir da mecanização/automação de diversos processos agrícolas e 

agroindustriais; o uso de processos eficientes de aplicação de agroquímicos e aproveitamento de 

resíduos agrícolas e agroindustriais; a redução da degradação do solo via prática de Plantio Direto 

(depósito da palha da cana sobre o solo); a normatização e aumento da fiscalização pública sobre 

as atividades potencialmente degradantes de ordem ambiental e trabalhista na agroindústria 

sucroenergética; a produção da bioeletricidade para reduzir o uso de energia elétrica e, 

consequentemente, as emissões de GEE (Gases do Efeito Estufa); entre outras (CGEE, 2009; 

GAVIRA, 2015). 

Contudo, várias pesquisas apontam uma realidade diferente do que é frequentemente 

veiculado em discursos governistas e empresariais, revelando a permanência e até o 

agravamento de alguns problemas sociais e ambientais associadas à recente expansão agressiva 
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da atividade canavieira em várias regiões do país. Conforme argumentam Szmrecsanyi; 

Gonçalves (2009), enquanto a agroindústria canavieira busca se destacar no mercado 

internacional como uma atividade competitiva e altamente sustentável, contribuindo especialmente 

para a mitigação das mudanças climáticas, os trabalhadores e comunidades locais que convivem 

com o sistema de produção da cana-de-açúcar alegam uma outra realidade, marcada por graves 

problemas sociais e ambientais, intimamente ligados ao descaso crônico com relação às normas 

ambientais e trabalhistas do país. 

Ao contrário do que comumente se apresenta, a expansão da cana para produção de 

agrocombustíveis nem sempre ocorre em áreas de pastagens degradadas (onde, teoricamente, 

causaria menos danos ambientais), pois o custo de sua recuperação é alto, sendo muito mais 

lucrativo, a curto prazo, o arrendamento ou compra de terras utilizadas na produção de 

commodities agrícolas (GONÇALVES; FERRAZ; SZMRECSÁNYI, 2008, p. 282).  

Outra questão é a progressiva mecanização da colheita da cana-de-açúcar, que se diz 

uma forma de tornar a produção mais “ambientalmente sustentável” com a eliminação das 

tradicionais queimadas, quando na verdade “torna-se um meio de contornar ou evitar questões 

trabalhistas que são particularmente graves no setor” (CASTILLO, 2013, p. 82). Além disso, se 

configura uma forma que as empresas encontraram para reduzir custos com mão-de-obra e se 

alinharem às exigências para obter certificações (como a BONSUCRO – Better Sugar Cane 

Initiative) que atestem práticas de sustentabilidade (social, econômica e ambiental), ascendendo 

mais facilmente aos mercados internacionais de açúcar e etanol (CASTILLO, 2013). 

Embora seja verdade que diversas inovações científico-tecnológicas estejam sendo 

utilizadas para mitigar os efeitos socioambientais negativos provocados historicamente pelo setor 

sucroenergético, conforme mostra Gavira (2015), ainda é expressiva a ocorrência desses efeitos 

nas regiões agrícolas canavieiras no Brasil, tornando-se questionável a plena eficiência 

socioambiental do setor, conforme bem conclui o próprio autor: 

São ainda necessárias ações para o uso racional da água, eliminação da queima 
da cana, uso mais eficiente e cuidadoso de defensivos e adubos, melhores 
técnicas produtivas para redução do impacto no solo e na biodiversidade, redução 
do uso de combustíveis fósseis, etc. (...). Além disso, há também problemas 
sociais a serem superados como condições de trabalho, formação de mão de 
obra, deslocamento de pequenos agricultores e concentração de terra e renda, 
fluxos migratórios de trabalhadores, dentre outros (GAVIRA, 2015, p. 88). 
 

Portanto, a exploração exacerbada de trabalhadores, expropriação de pequenos 

agricultores, concentração fundiária, grande elevação dos preços das terras, diminuição da área 

de cultivos alimentares, dependência econômica do município em relação ao setor 

sucroenergético, degradação de matas (principalmente do bioma Cerrado) e de solos, poluição 

atmosférica e dos recursos hídricos (provocadas pelas queimadas, uso elevado de insumos 

químicos e descarte indiscriminado de resíduos agroindustriais), são ainda frequentes em áreas 
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de produção intensiva de cana-de-açúcar (SZMRECSANYI; GONÇALVES, 2009). É comum a 

ocorrência, sobretudo em municípios muito especializados à produção, de uma vulnerabilidade 

territorial, que é entendida por Camelini (2011) como 

a fragilização espacial decorrente da especialização para a produção de etanol 
que, por um lado, confere atributos de competitividade diferenciados para este 
segmento específico de atuação enquanto, por outro, diminui a autonomia local, à 
medida que insere o município num contexto de produção global, dentro do qual 
ele se torna extremamente funcional e alienado. Como resultantes deste processo, 
podem ser observadas diversas manifestações potencialmente comprometedoras 
da qualidade de vida, que decorrem da interferência direta ou indireta de agentes 
e processos totalmente desvinculados da realidade local (CAMELINI, 2011, p. 58). 

 

Os problemas socioambientais associados ao setor sucroenergético são comumente 

agravadas pela busca incessante por competitividade por parte das grandes empresas, 

geralmente com o apoio do Estado, resultando muitas vezes em conflitos e vulnerabilidades 

territoriais diversas. Para Castillo (2015), os grandes agentes ligados ao setor sucroenergético não 

possuem nenhum grau de comprometimento com as necessidades e o bem-estar dos 

compartimentos geográficos locais, subordinando os territórios aos interesses puramente 

corporativos no propósito de usufruir, com máxima eficiência, de fatores naturais, técnicos e 

político-normativo-institucionais para elevar a competitividade e auferir maiores lucros. 

Para Harvey (2011; 2013), a mercantilização, financeirização e privatização do território 

favorecem as formas de acumulação por despossessão/espoliação. Nesse modelo, no qual se 

inserem várias atividades intensamente capitalizadas que se valem de meios extra-econômicos 

em suas práticas de acumulação, como o grande agronegócio, ocorrem diversos processos de 

espoliação, como expropriação de terras, alienação e marginalização de camponeses e/ou 

produtores familiares, superexploração do trabalho, supressão de formas alternativas de produção 

e consumo, monetização e taxação da terra, subordinação do sistema de crédito, oligopolização 

dos setores produtivos e comerciais, privatização de patrimônios públicos e de recursos naturais e 

destruição dos recursos ambientais globais (terra, ar, água, florestas). 

Nesse sentido, a pesquisa tem apontado indícios da dinâmica de competitividade regional 

e vulnerabilidade territorial associado à recente expansão do setor sucroenergético na 

mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, revelando diversas implicações socioambientais. A 

discussão a seguir tece algumas considerações acerca dos principais resultados do estudo 

alcançados até o momento.  

 

3. EXPANSÃO DO SETOR SUCROENERGÉTICO, COMPETITIVIDADE REGIONAL E 

VULNERABILIDADE TERRITORIAL NA MESORREGIÃO TRIÂNGULO MINEIRO/ALTO 

PARANAÍBA 
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Entre 2000 e 2016, o número de unidades agroindustriais sucroenergéticas existentes na 

mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba aumentou de 10 para 24. Com isto, houve uma 

expansão acelerada da lavoura canavieira na região, que passou 126,5 para 664,7 mil hectares 

no período, um aumento de 425% (tabela 1; gráfico 1). A produção de cana-de-açúcar foi também 

expressiva, passando de 10 para 51,3 milhões de toneladas entre 2000 e 2014, representando um 

aumento de 410% (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba: área plantada, quantidade produzida e rendimento 

médio da cana-de-açúcar, 2000-2014 

Anos 
Área colhida 
(hectares) 

Quantidade produzida 
(toneladas) 

Rendimento médio 
(ton./ha) 

2000 126.500 10.076.488 79,6 

2005 176.791 14.459.650 81,7 

2010 492.440 42.415.800 86,1 

2014 648.921 51.392.433 79,1 

Fonte: Produção Agrícola Municipal/IBGE (2016).  

Organização: SANTOS, Henrique F. 

 

Gráfico 1 – Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba: evolução da área cultivada de cana-de-açúcar, por 

situação da lavoura, safras 2005/2006-2016/2017 

 

Fonte: UNICADATA (2016) a partir dos dados da CANASAT 

 

Desse modo, a região conheceu uma grande ampliação geográfica do agronegócio 

canavieiro, que transformou completamente a paisagem rural de vários municípios numa 

imensidão de canaviais. Em Uberaba/MG, maior produtor de cana-de-açúcar da mesorregião, por 
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exemplo, a área plantada aumentou de 5 mil hectares em 2000 para 81 mil hectares em 2014. Em 

Frutal/MG, segundo maior produtor, a área plantada com cana-de-açúcar passou de 3,6 mil para 

62,1 mil hectares. Em Santa Vitória/MG, terceiro maior produtor, a expansão foi de 40 hectares 

para 45 mil hectares. E em Campo Florido/MG, quinto maior produtor, a lavoura ampliou-se de 

800 hectares para quase 30 mil hectares no mesmo período (tabela 2). 

 

Tabela 2 – Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba: área plantada (hectares) de cana-de-açúcar dos dez 

maiores municípios canavieiros, 2000-2014 (anos selecionados), taxa de ocupação de cana-de-

açúcar no total da área de lavouras temporárias e permanentes em 2014 e população estimada 

em 2016 

Municípios 2000 2005 2010 2014 
Taxa de ocupação 

da cana (%) 
População 
em 2016* 

Uberaba 5.000 20.000 46.000 81.000 34,2 325.279 

Frutal 3.600 8.228 30.689 62.140 64,5 58.468 

Santa Vitória 40 5 25.867 45.000 90,8 19.520 

Conceição das Alagoas 15.000 14.000 40.000 38.000 41,0 26.428 

Campo Florido 800 12.600 17.500 29.930 58,5 7.783 

Iturama 19.608 21.295 30.900 29.500 97,2 38.102 

Limeira do Oeste 2.502 2.300 18.000 26.340 96,6 7.436 

Canápolis 25.000 22.000 29.000 25.800 64,5 12.062 

Ituiutaba 500 6.700 24.000 24.000 53,1 103.945 

Conquista 11.000 7.500 15.000 19.000 44,2 6.928 

* Estimativas de 2016 disponíveis no IBGE Cidades 

Fonte: Produção Agrícola Municipal/IBGE (2016). 

Organização: SANTOS, Henrique F. 

 

A maior parte desses municípios canavieiros possuem pequenos núcleos urbanos (com 

exceção de Uberaba e Ituiutaba) e, em alguns deles, uma alta taxa de ocupação da cana-de-

açúcar (acima de 50%) em relação a área total de lavouras temporárias e permanentes, como é o 

caso de Frutal, Santa Vitória, Campo Florido, Iturama, Limeira do Oeste e Canápolis (tabela 2). 

Além destes, outros municípios da região também possuem altas taxas de ocupação com cana, 

como Água Comprida (56,6%), Planura (61,1%), Delta (72,6%), Veríssimo (77,1%), Campina 

Verde (77,9%), Fronteira (78,0%), Gurinhatã (87,2%), Itapagipe (87,4%), Araporã (89,8%), União 

de Minas (93%), São Francisco de Sales (96,1%) e Carneirinho (96,2%), todas pequenas cidades.  

Esse dado evidencia uma profunda especialização produtiva agrícola municipal ao setor 

sucroenergético que, conforme explicitado anteriormente, representa uma grande vulnerabilidade 

territorial associado às diversas implicações socioambientais provocados pela monocultura 

canavieira e a alta dependência econômica do município à atividade. 
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Caso recente de problemas com a vulnerabilidade territorial associado ao setor 

sucroenergético ocorreu com os municípios de Canápolis/MG e Capinópolis/MG, no Triângulo 

Mineiro. Suas economias locais foram seriamente comprometidas depois da falência e do 

fechamento de duas unidades agroindustriais sucroenergéticas, localizadas uma em cada 

município, pertencentes ao Grupo João Lyra. Devido sobretudo a problemas de má gestão, o 

encerramento das atividades das duas usinas provocou forte onda de desemprego, redução da 

renda da população, colapso do comércio e dos serviços locais e grande queda na arrecadação 

fiscal nos municípios, além de deixarem dívidas com as prefeituras (informações de trabalho de 

campo, julho de 2016; JORNALCANA, 2014). 

Atualmente, o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba é a mesorregião que mais cultiva e produz 

cana-de-açúcar no estado de Minas Gerais, concentrando 70% do total de área plantada e 

quantidade produzida no estado. Na safra 2015/2016, o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba possuía 

773,5 mil hectares de cana-de-açúcar distribuídos em 53 dos 66 municípios da mesorregião, 

sendo que 19 desses municípios canavieiros contavam com plantas industriais de açúcar e/ou 

etanol, respondendo por aproximadamente 70% da produção regional (UNICADATA, 2016). Como 

podemos ver no mapa 1, os municípios que possuem unidades agroindustriais sucroenergéticas 

são, em sua maior parte, os que mais produzem cana-de-açúcar na região, demonstrando, 

portanto, a forte influência que a agroindústria canavieira realiza sobre a produção agrícola local. 

 

Mapa 1 – Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba: produção municipal de cana-de-açúcar (toneladas), 

2014, e localização aproximada das unidades agroindustriais sucroenergéticas 
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Fonte: Produção Agrícola Municipal/IBGE (2016); PROCANA (2015) 

Cartografia: SANTOS, Henrique F. 

 

Das 38 unidades sucroenergéticas existentes no estado de Minas Gerais em 2015, 24 

estavam localizadas na mesorregião, sendo cinco controladas majoritariamente por grupos de 

capital estrangeiro (Bunge, BP, Dow Chemical e Mitsui & CO) e 20 por grupos de capital nacional 

(como Tércio Wanderley, Delta Sucroenergia e CMAA) (PROCANA, 2015). Para os próximos 

anos, estão previstos mais sete novas usinas, causando grande demanda por terras ocupadas por 

cana-de-açúcar. 

O potencial do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba para a produção da cana-de-açúcar se 

deve a diversos fatores competitivos que favorecem o complexo sucroenergético. A região é 

dotada de atributos naturais favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar, como um clima quente com 

duas estações bem definidas, uma seca (entre abril e setembro) e outra chuvosa (entre outubro e 

março); solo fértil (boa parte de latossolo vermelho e argissolos); boa disponibilidade fluvial para 

irrigação (principalmente nas porções sul, oeste e norte do Triângulo Mineiro, banhadas pelo Rio 

Grande e Rio Paranaíba, respectivamente); e a maior parte do relevo com declividade inferior a 

12%, possibilitando a mecanização da colheita. 
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A mesorregião é dotada também de características técnicas (ou geoeconômicas) 

adequadas para investimentos públicos e privados no setor, como grande disponibilidade de 

terras de baixo e médio valor; disponibilidade de trabalhadores; uma rede de cidades funcionais 

ao campo moderno (ELIAS, 2013), que oferecem uma série de infraestruturas e serviços agrícolas 

especializados (como Uberaba/MG, Uberlândia/MG, Ituiutaba/MG, Frutal/MG); um sistema de 

rodovias e ferrovias que facilitam o escoamento da produção (ver mapa 1); um sistema logístico 

eficiente para o armazenamento, transporte e distribuição dos subprodutos da cana-de-açúcar 

(etanol e açúcar), como as redes de etanoldutos do Sistema Logístico Multimodal da Logum6 que 

estão sendo construídas para transportar e armazenar grande parte do etanol no município de 

Paulínia – SP (mapa 2); além de possuir localização estratégica, situando-se próximo a grandes 

centros urbanos do país, como São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. 

 

Mapa 2 – Sistema Logístico Multimodal de Etanol da Logum 

 

Fonte: Logum (2016) 

 

                                                             
6
 O Sistema Logístico Multimodal de Etanol, projeto realizado pela Logum Logística S/A (associação entre as empresas 

Camargo Corrêa Construções e Participações, Copersucar, Raízen, Odebrecht Transport Participações, Petrobras e 
Uniduto Logística), compreende um complexo logístico (carga, descarga, movimentação e estocagem, operação de 
portos e terminais terrestres e aquaviários) que envolverá transportes multimodais (dutovias, hidroviais, rodoviais e 
ferrovias) para o escoamento do etanol das principais regiões produtoras de cana-de-açúcar, perpassando 45 
municípios nos estados de MG, GO, MS, RJ e SP. O projeto, que conta com o financiamento do BNDES 
(aproximadamente R$ 7 bilhões), prevê a construção e operação de pelo menos 17 terminais terrestres de recebimento 
e armazenagem de etanol (um deles no município de Uberaba/MG), capacidade de transportar 20 milhões de m³ de 
etanol por ano e armazenar 1,2 milhão de m³. A obra prevê ainda cerca de 1.300 km de extensão de dutos e 700 km de 
hidrovia. Até o momento estão em operação os trechos que liga Uberaba/MG a Ribeirão Preto/SP e deste para 
Paulínia/SP, bem como do trecho que liga Paulínia/SP até o Terminal Portuário Ilha D’água para viabilizar a exportação 
(LOGUM, 2016). 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1096 

A região possui ainda um ambiente político-normativo-institucional favorável aos 

empresários (grandes agricultores e agroindustrias), como programas de financiamento de 

custeio, investimento e comercialização da produção (parcerias com o BNDES, Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Banco do Brasil, Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais - BDMG, entre outros); projetos de parceria entre instituições públicas e privadas para o 

desenvolvimento de pesquisas e implantação de inovações científico-tecnológicas ao longo da 

cadeia produtiva (parcerias com a EMBRAPA, Centro de Tecnologia Canavieira - CTC, Instituto 

Agronômico de Campinas - IAC, Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor 

Sucroenergético - RIDESA, Universidade Federal de Lavras - UFLA, Universidade Federal de 

Uberlândia - UFU, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – 

IFTM e outras Instituições de Ensino Superior Privadas); e vários incentivos fiscais de âmbito 

estadual e municipal. 

Porém, estes fatores de competitividade regional podem contribuir, de certa forma, para a 

especialização produtiva de algumas áreas da região, o que incorre muitas vezes em 

vulnerabilidade territorial nos principais municípios produtores, sobretudo aqueles com pequenos 

núcleos urbanos e pouco diversificados economicamente. Trabalhos como de Pereira (2012), 

Cleps Jr. (2009), Inácio (2014), Campos (2014), Souza (2012) e Carvalho (2009) mostram uma 

série de implicações socioambientais associados a expansão do setor sucroenergético em alguns 

municípios da mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. 

Tais implicações são: a exploração exacerbada de trabalhadores em áreas pouco 

mecanizadas, sobretudo imigrantes oriundos do norte de Minas Gerais e de alguns estados do 

Nordeste; desemprego provocado pela mecanização agrícola, expropriação de pequenos 

produtores rurais e comunidades tradicionais, arrendamento ilegal de terras em lotes de 

assentamentos para Reforma Agrária, concentração fundiária, elevação dos preços das terras, 

diminuição da área de cultivos alimentares, desmatamentos, poluição atmosférica e degradação 

dos solos e recursos hídricos (provocadas pelas queimadas, erosão, uso elevado de insumos 

químicos e descarte indiscriminado de resíduos agroindustriais), elevado consumo de água 

(irrigação, processos agroindustriais), desequilíbrios agroecológicos provocados por extensas 

monoculturas de cana-de-açúcar etc. 

As plantações de cana-de-açúcar têm avançando sobretudo em áreas de pastagens, 

matas e outras atividades agrícolas, como a soja e o milho. Como podemos ver no gráfico 2, 

houve um crescimento bastante acentuado da lavoura de cana-de-açúcar entre 2003 e 2014, ao 

contrário do que aconteceu com a soja, cuja área teve forte redução. A partir de 2008, a área 

plantada com milho também diminuiu, o que nos leva a deduzir, portanto, que a cana-de-açúcar 

têm avançado com muita força sobre as culturas da soja e do milho, substituindo, em certa 
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medida, esses cultivos alimentares, embora a área plantada com soja tivesse começado, 

timidamente, a se recuperar nos últimos seis anos.  

No entanto, a área de cana-de-açúcar praticamente se igualou à área de soja em 2014, 

principal cultura agrícola da região, revelando uma clara tendência da lavoura canavieira de tomar 

o posto da soja como o principal cultivo agrícola na região nos próximos anos. 

 

Gráfico 2 – Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba: evolução da área plantada das principais lavouras 

agrícolas, 2000-2014 

 

Fonte: Produção Agrícola Municipal/IBGE (2016). 

 Organização: SANTOS, Henrique F. 

 

Isso se explica porque o principal aspecto da atividade canavieira que gera vários 

problemas socioambientais é o regime de monocultura que é implantando, em extensas áreas, 

nas adjacências das unidades agroindustriais sucroenergéticas. Considerando as características 

intrínsecas do setor sucroenergético, abordadas por Castillo (2013, 2015), as lavouras de cana-

de-açúcar necessitam estar localizadas próximas às unidades de processamento num raio de 

alcance de aproximadamente 50 Km de distância, pois a matéria-prima não pode ser transportada 

ou armazenada por muito tempo após a colheita.  

Além disso, devido à semiperenidade da cultura, é preciso que haja um equilíbrio entre 

áreas de expansão (novas áreas recém plantadas), áreas de reforma (em período de manejo do 

solo e preparação para replantio), áreas reformadas (recém-replantadas e prontas para o primeiro 

corte) e áreas de cana soca (colheita de rebrotas), para manter o rendimento médio elevado da 

região cultivada (CASTILLO, 2013, 2015). Tal condição incorre na necessidade de conversão, de 

forma intensiva e contínua, de grandes porções de terras, num padrão de monocultivo que 
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dificulta a diversificação produtiva e que consequentemente, acentua a especialização regional 

produtiva. 

Essas condições cria uma enorme demanda por terras agricultáveis e recursos 

hidrográficos no entorno das usinas. No caso da mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, 

Thomaz Junior (2010) assevera que a mesma está inserida no polígono de exploração do 

agrohidronegócio (mapa 4), uma porção do território brasileiro que contempla o oeste de São 

Paulo, leste do Mato Grosso do Sul, noroeste do Paraná, Triângulo Mineiro e sul-sudoeste de 

Goiás. Esta área se caracteriza por intensa disputa entre latifundiários, camponeses, indústrias e 

hidroelétricas, pelo acesso e controle dos recursos hídricos (superficiais e subterrâneos) e de 

terras (planas, férteis e bem localizadas).  

Segundo o autor, a disponibilidade de água, sobretudo oriunda da reserva natural do 

Aquífero Guarani7, têm aumentado a ocupação intensiva das monoculturas (cana-de-açúcar, soja, 

algodão, milho e eucalipto) e da pecuária, acirrando os conflitos sociais em torno da disputa por 

terras (expropriação de pequenos produtores rurais, violência no campo, grilagem, concentração e 

especulação fundiária) e promovendo graves problemas ambientais, como desmatamentos, 

queimadas, contaminação dos lençóis freáticos, esgotamento de cursos d’água e empobrecimento 

de solos. 

 

Mapa 4 – Polígono do Agrohidronegócio 

                                                             
7
 O Aquífero Guarani é o terceiro maior manancial de água doce subterrânea do mundo, com aproximadamente 46.000 

Km
3
 de água e uma área de 1,2 milhões de Km², sendo a maior parte localizada no território brasileiro (840.000 Km² ou 

71%). Abrange os Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. Em sua porção confinada, os poços tem cerca de 1.500 m de profundidade e podem produzir vazões 

superiores a 700 m³/h (ANA, 2015). 
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Fonte: THOMAZ JUNIOR (2010, p. 95) 

 

Portanto, o uso corporativo do território (SANTOS; SILVEIRA, 2010) pelo setor 

sucroenergético demanda a constituição de regiões competitivas agroindustriais que atendam as 

nuances econômicas e financeiras dos seus agentes, num modelo que muitas vezes incorre na 

exploração de recursos humanos e naturais favoráveis à acumulação ampliada do capital. No 

caso do território brasileiro e, incluindo aí, a mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, 

podemos considerar que ambos têm servido hoje como plataforma e fronteira de recursos 

(BECKER; EGLER, 2011) pelos agentes do agronegócio para fins e processos de acumulação por 

espoliação/despossessão (HARVEY, 2011; 2013).  

Alianças entre corporações, instituições financeiras internacionais e Estado têm propiciado 

ganhos com vantagens competitivas nos territórios, lugares e regiões, em detrimento do bem-

estar das populações locais. Os grandes agentes do agronegócio, como os que estão ligados ao 

setor sucroenergético, representam a classe que mais têm acumulado capital as custas da 

exploração de terras e condições socioambientais nos últimos anos, sinalizando o avanço da 

apropriação do território nacional por agentes privados e o agravamento das desigualdades 

sociais e regionais. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As reflexões teóricas e a sistematização de alguns dados e informações secundárias e de 

trabalhos de campo permitem indicar que o conjunto de fatores naturais, técnicos (ou 

geoeconômicos) e político-normativo-institucionais funcionais ao setor sucroenergético presentes 

em boa parte da mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba fazem desta, em hipótese, uma 

região competitiva agroindustrial do setor sucroenergético. No entanto, a profunda especialização 

regional produtiva voltada para o agronegócio e, notadamente, para o setor sucroenergético, têm 

desencadeado uma série de contradições socioambientais e, portanto, uma vulnerabilidade 

territorial, sobretudo nos principais municípios canavieiros com pequenos núcleos urbanos e baixa 

diversificação econômica. 

Durante os trabalhos de campo, foi possível presenciar grandes transformações espaciais 

provocado pela ocupação intensiva e homogênea da cana-de-açúcar, bem como ouvir vários 

relatos de moradores de comunidades rurais e pequenos produtores sobre os efeitos dessa 

agricultura. A aplicação descontrolada de potentes defensivos agrícolas (herbicidas, fungicidas, 

inseticidas), a contaminação de rios e córregos, o desmatamento de APPs e Reservas Legais, a 

erosão do solo e a poeira, contratos desvantajosos com as usinas, e o desemprego causado pela 

mecanização da colheita de cana; foram as principais reclamações feitas por quem depende do 

campo para sobreviver. 

Os problemas causados pela expansão do setor sucroenergético no Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba cria a necessidade de se fazer amplos debates a nível de políticas públicas municipais 

e estaduais para estudar a real sustentabilidade econômica e socioambiental desta atividade na 

região. O caráter monocultor e monopolista da agroindústria canavieira demanda um 

planejamento socioterritorial encabeçado pelo Estado que vise zelar pela garantia ao cumprimento 

das legislações trabalhistas e ambientais e, acima de tudo, sustentar o bem-estar das populações 

locais. 
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