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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de expansão do setor sucroenergetico na 

Mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba tendo como base fatores históricos, 

geográficos, econômicos e políticos. Além disso, irá compreender de que maneira a região em 

destaque vem sendo ocupada por canaviais e usinas ao longo das ultimas décadas. Pretende-se 

também descrever e interpretar a dinâmica do setor no que diz respeito à questão logística 

deste setor. O presente trabalho parte do pressuposto de que a logística é uma forma de 

incorporação do território ao processo de circulação, transporte e distribuição de mercadorias. 

Em relação à questão logística do setor sucroenergetico, temos a elaboração de um Sistema de 

Logística do Etanol, construído na segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC 2), que tem como objetivo facilitar o escoamento do etanol no país e o Triângulo 

Mineiro é uma das principais regiões integrada a esta nova rede de transporte dutoviaria.  

 

Palavras-chaves: setor sucroenergético; logística; transportes; Triângulo Mineiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This study aims to analyze the process of expansion of the sugar-energy sector in the 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba Mesoregion, based on historical, geographic, economic and 

political factors. In addition, it will advance our understanding of how the highlighted region 

has been occupied by cane plantations and sugar mills over the last decades. It is also intended 

to describe and interpret the dynamics of the sector with regard to the logistics issue of this 

sector. The present work assumes that logistics is a way of incorporating the territory into the 

process of circulation, transportation and goods distribution. Regarding the logistical issue of 

the sugar-energy sector, we have elaborated an Ethanol Logistics System, built in the second 

phase of the Growth Acceleration Program (PAC 2), which aims to facilitate the ethanol flow 

in the country and the Triângulo Mineiro is one of the main regions integrated to this new 

pipeline transportation network. 

Keywords: sugar-energy sector; logistics; transportation; Triângulo Mineiro. 
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INTRODUÇÃO  

 

O setor sucroenergético surgiu a partir das atividades agrícolas e industriais 

relacionadas à produção de açúcar, etanol e bioeletricidade. Devido à expansão do setor em 

diferentes regiões o Estado de Minas Gerais se caracterizou como sendo o terceiro maior 

produtor de cana-de-açúcar, após ter se tornado uma fronteira agrícola de expansão neste setor 

(SOUZA e CLEPS JUNIOR, 2009).  

 

A cadeia agroindustrial da cana-de-açúcar cresce de forma acelerada, mantendo o 

Brasil numa posição de destaque, tanto do ponto de vista econômico, quanto social e 

tecnológico. O segmento industrial é formado por usinas que produzem açúcar e/ou 

álcool, originando coprodutos como bagaço (geração de energia), xaropes, torta de 

filtro, vinhaça concentrada e melaço (MARTINS, 2014, p. 1). 

 

 

No Triângulo Mineiro, o desenvolvimento do setor sucroenergético ocorreu através da 

qualidade e do baixo valor das terras em comparação com as demais regiões do país, como no 

interior de São Paulo. Além disso, sua localização estratégica, também possibilitou um rápido 

crescimento da produção e da oferta de força de trabalho, fator que contribuiu com a atração 

de novos investimentos (MARTINS, 2014). 

O aumento da produção de etanol e açúcar é um indicador ou expressão deste 

crescimento, gerando grandes movimentações nos setores de transporte, comercialização e 

distribuição para outras regiões. Para resolver este “problema” é necessário que as usinas 

sucroenergéticas utilizem de novos meios logísticos que facilitem a comercialização da cana-

de-açúcar e seus subprodutos (açúcar e álcool). Os sistemas logísticos são fundamentais na 

integração da atividade canavieira, permitindo operar com custos e tempos adequados 

(BALLOU apud MARTINS, 2014). 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de expansão do setor 

sucroenergetico na Mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba com base em fatores de 

ordem histórica, geográfica, econômica e politica, procurando compreender de que maneira a 

região em tela vem sendo ocupada por canaviais e usinas ao longo das ultimas décadas. Desse 

modo, pretende-se também descrever e interpretar a dinâmica do setor no que diz respeito à 

questão da logística. O Sistema de Logística do Etanol, projeto contido na segunda fase do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC II), vem se constituindo, apesar da atual 
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conjuntura de crises econômicas e politicas, como um dos mais ambiciosos empreendimentos 

voltados para o escoamento do etanol no país – e o Triângulo Mineiro é uma das regiões que 

vem sendo integrada à nova rede de transporte dutoviário que está sendo construída.  

Especificamente, pretende-se:  

 Analisar, com base de informações históricas e dados primários e secundários, a 

expansão do setor sucroenergetico no Estado de Minas Gerais, com destaque para a 

Mesorregião do Triângulo Mineiro;  

 Identificar os principais modais de transporte pelos empresários do setor na região e 

analisar o modo como vem sendo utilizados;  

 Analisar o progresso e o andamento das obras do Sistema de Logística do Etanol e 

suas repercussões na região a ser estudada.  

Almeja-se, com este trabalho, compreender como se deu a concentração da atividade 

sucroenergética na região e a maneira que a logística vem se convertendo num meio de 

instrumentalização do território pelo capital para convertê-lo em fator de acumulação através 

da circulação de mercadorias.  

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto de pesquisa “Os novos fronts do 

etanol no Brasil: a inserção do Triângulo Mineiro no setor sucroenergetico”, executado pelo 

Grupo de Estudos sobre Organização do Território Mineiro (GEOTEMG) do Departamento 

de Geociências da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com financiamento da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). O referido projeto 

se propõe a analisar o processo de expansão territorial da agroindústria canavieira na região 

do Triângulo Mineiro, bem como as estratégias de (re)produção de seu espaço.  

Para a construção deste estudo realizamos, inicialmente, uma ampla pesquisa 

bibliográfica em livros, revistas científicas, trabalhos acadêmicos – TCC, monografias de 

especialização, teses e dissertações – publicações eletrônicas e entre outros assuntos que 

abordassem o tema proposto. Além disso, realizamos uma pesquisa documental em fontes 

como relatórios, atas, projetos e programas, leis, portarias, dentre outros.  

Concomitantemente, foi realizado o trabalho de campo em algumas cidades 

pertencentes ao Triângulo Mineiro. Acompanhada do professor (orientador) do projeto, 

chegamos a Uberlândia no dia 02 de agosto de 2015 e permanecemos até o dia seguinte para 

começarmos a realizar as visitas técnicas. Iniciamos em Santa Vitória, depois Ituiutaba, dando 

sequência em Capinópolis, Canapólis e Araporã, última cidade a ser visitada. Retornamos a 
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Uberlândia no dia 7 de agosto de 2015, no qual aguardarmos nosso retorno a Juiz de Fora, 

marcado para o dia 8 de agosto de 2015.  

 

Figura 1: Localização das cidades visitadas durante a realização do trabalho 

de campo, no Triângulo Mineiro - MG. 

 

 

Nas visitas realizadas às cidades supracitadas, coletamos informações sobre a 

atividade do setor sucroenergético nas secretarias de Desenvolvimento Econômico e 

Assistência Social de Meio Ambiente vinculada às prefeituras de cada cidade. Além disso, 

foram visitados sindicatos patronais, de trabalhadores rurais, empresas do setor, como a São 

João Cargil, e algumas cooperativas.  

Na realização deste estudo, também utilizamos dados levantados do Instituto 

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

Abastecimento (MAPA), Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA) através do 

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, Canasat – INPE e entre outros, para estudo 

da expansão do setor sucroenergético e da questão logística no Triângulo Mineiro, como 
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também para a elaboração da cartografia digital (mapas, gráficos) que auxilia uma melhor 

representação dos dados coletados durante toda a realização da pesquisa. 

Este estudo é constituído por três capítulos, além da introdução, metodologia e 

considerações finais. No Capítulo I, apresentamos uma retomada histórica acerca da 

agroindústria canavieira no Brasil. A cana-de-açúcar apresentou diferentes momentos de 

desenvolvimento econômico, sendo marcado, por exemplo, a queda no cultivo da atividade 

em outros territórios brasileiros. A Mesorregião do Triângulo Mineiro começou a produzir 

este produto e expandir suas áreas, tendo auxilio de programas (PROÁLCOOL), incentivados 

pelo Governo Federal que estimulavam este desenvolvimento, contribuindo para a economia 

do país. 

No Capítulo II, temos o histórico da expansão do setor sucroenergético no Triângulo 

Mineiro, que colaborou no aprimoramento logístico desta atividade. A expansão deste setor 

contribuiu para o desenvolvimento econômico das regiões e do estado de Minas Gerais, 

caracterizado como o segundo estado de maior produção de cana-de-açúcar. A produção dos 

produtos provenientes da cana-de-açúcar (açúcar e álcool) contribuiu na geração da 

bioeletricidade elaborada através do bagaço da cana, que ainda é utilizada apenas na geração 

de energia para as usinas.  

E, no Capitulo III, destacamos a logística da produção de etanol no Triângulo Mineiro 

que auxiliou no desenvolvimento do setor sucroenergético. Muitas usinas produtoras de etanol 

ainda utilizam o sistema rodoviário como o principal meio de transporte, fornecimento e 

distribuição da cana em outras localidades. Sendo assim, identifica-se que é importante uma 

melhora na estrutura de portos, rodovias, ferrovias e na criação de projetos como o elaborado 

pelo Governo Federal através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC II) referente 

à instalação do etanolduto, que tem como função beneficiar e facilitar a distribuição do etanol 

nos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Além disso, destaca-se a criação da balsa na 

cidade de Capinópolis que facilita o transporte da cana-de-açúcar do estado de Minas Gerais 

para o de Goiás atravessando o Rio Paranaíba.   
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CAPÍTULO I 

 

HISTÓRICO DA “AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA” NO BRASIL.  

 

1.1 Breve histórico da produção de cana-de-açúcar no Brasil da colônia até o 

PROÁLCOOL. 

 

O desenvolvimento da produção canavieira no Brasil surgiu com a chegada dos 

colonizadores portugueses no início do século XVI, se concentrando basicamente nas regiões 

onde hoje se situam os estados de Pernambuco e São Paulo. Dentre ambas as regiões, São 

Paulo apresentou condições climáticas mais favoráveis para o desenvolvimento desta 

atividade, que foi caracterizada como o segundo maior ciclo econômico durante a 

colonização, contribuindo no crescimento econômico do país (BRAUNBECK e CORTEZ, 

2005).   

 

As técnicas de refinação de açúcar eram segredos de estado em Gênova e Veneza, 

detentoras do monopólio de refino e comércio na Europa. Os portugueses romperam 

com este monopólio estabelecendo relações comerciais com os holandeses. Em seus 

primórdios, a grande propriedade era doada pelos donatários a cristãos de origem 

europeia, que dispusessem de capital para implantar a nova atividade. (DiEESE, 

2006, p.5).  
 

 

A Coroa Portuguesa incentivou o surgimento de indústrias produtoras de açúcar no 

Brasil através da isenção de impostos durante dez anos para engenhos construídos na região. 

Neste período, houve um crescimento da mão de obra escrava, a qual trabalhava em grandes 

construções, como por exemplo, casas dos fazendeiros, engenhos, senzalas e enfermarias 

(CASTRO, 2012). 

 
Tinham sob seus serviços: o feitor mor – autoridade local que se reportava 

diretamente ao senhor de engenho; o feitor de moenda – que administrava a 

atividade industrial; o feitor de campo – que fiscalizava o plantio da cana e seu 

tratamento; o mestre de açúcar – que orientava a produção, sendo responsável pela 

qualidade do produto; o mestre purgador – responsável pelo embranquecimento do 

açúcar; o caixeiro que fabricava as caixas para o transporte; o destilador – que 

fabricava a aguardente; pessoas que formavam a guarda pessoal do senhor de 

engenho e de sua propriedade, e por fim os escravos […] (DiEESE, 2006, p. 6).  
 

 

 No final do século XIX a produção de cana-de-açúcar começa a apresentar 
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dificuldades em suas produções devido à elevação dos custos de produção. Adequado a isto e 

a importância que a atividade canavieira apresentava para a economia brasileira, o Governo 

Imperial apresentou um programa que incentivava a modernização da produção dos produtos 

da cana-de-açúcar. Nessa mesma época, houve uma crise na atividade, no entanto, alguns 

usineiros ligados à política não passaram por dificuldades financeiras, em decorrência dos 

financiamentos que eram oferecidos às usinas, com o intuito de permanecerem ativas no 

mercado (OLIVEIRA e MENDES, 2014). 

Segundo Braunbeck e Cortez (2005), dois fatores contribuíram para a geração da crise 

desse produto: primeiro, a introdução da cultura no Caribe realizada pelos holandeses, 

franceses, espanhóis, ingleses e cubanos colaborou para o enfraquecimento do cultivo da 

cana-de-açúcar no Brasil, e o segundo “choque” na produção ocorreu por meio dos franceses 

que desenvolveram na Europa uma tecnologia de produção do açúcar utilizando como 

principal produto a beterraba, criando uma disputa entre o açúcar proveniente da cana-de-

açúcar e o da beterraba.  

Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, o açúcar apresentou seu desenvolvimento e 

tornou a base econômica brasileira. Durante a segunda metade do século XVI, os holandeses 

foram fundamentais para a expansão do mercado do açúcar para a colonização do Brasil. Os 

holandeses eram os únicos povos naquela época que apresentavam uma organização 

comercial que auxiliava na criação de um mercado de grandes dimensões para o açúcar 

(CASTRO, 2012). 

O açúcar brasileiro dominou o comércio internacional entre os anos 1600 e 1700. 

Porém, durante o século XIX, surge uma nova forma de conservar o fogo durante a produção, 

através da utilização do bagaço da cana-de-açúcar. Depois de algum tempo, os fornos foram 

substituídos por máquinas a vapor (CASTRO, 2012). 

As mudanças realizadas na produção do açúcar cooperaram para que as máquinas a 

vapor produzissem maiores quantidades de açúcar em menos tempo, e que sua utilização 

fosse consumida em chás, cafés e chocolates, principais produtos fornecidos para os europeus 

(CASTRO, 2012). 

No início do século XIX, a produção mundial de açúcar sofreu uma queda, fator este 

condicionado pela chegada do processo em parte influenciado pela emergência da produção e 

das exportações de um novo produto, o café. Apenas no século XX, temos uma retomada do 

cultivo da cana, dessa vez com uma ênfase no mercado interno. Nessa mesma época, o setor 
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açucareiro passou por mudanças que contribuíram no desenvolvimento econômico, dentre 

eles: os avanços de técnicas voltadas à melhoria do plantio e colheita do produto; aumento da 

produção e expansão de áreas, subsidiados pela ação dos governos federal, estaduais e 

municipais. (OLIVEIRA e MENDES, 2014). 

Segundo Castro (2012), a estrutura produtiva da agroindústria canavieira brasileira só 

teria uma reorganização no começo do século XX. Neste momento, o Estado passou a intervir 

diretamente no ciclo de produção e comercialização, além de fixar preços, estabelecer cotas 

de produção por unidade da federação, usina e fornecedor e definir regras para as exportações 

e importações do açúcar.  

Devido às crises causadas no setor sucroalcooleiro que colaboraram na elevação dos 

preços do petróleo, houve um incentivo às instalações e manutenções de destilarias e novas 

usinas de cana-de-açúcar em todo o país, principalmente no estado de São Paulo, para o 

aumento da produção do álcool combustível (CAMPOS, 2014), permitindo que esta atividade 

voltasse ao mercado econômico mais fortalecido.  

 

[...] a fase promissora do etanol logo passara por um período difícil, pois os recursos 

estatais foram reduzidos devido à crise econômica da década de 1980 afetando os 

subsídios, além do contrachoque do petróleo que colocou esse combustível 

novamente atrativo para os consumidores. Muitas usinas no país foram afetadas e 

fecharam durante a década de 1990 e os grupos que conseguiram se manter criaram 

novas estratégias vislumbrando novas áreas de expansão (CAMPOS, 2014, p.23). 
 

 

Durante a década de 1930, o setor canavieiro no Brasil contou com uma organização 

produtiva que se caracterizava pela intervenção estatal do ciclo de produção e 

comercialização, principalmente na fixação dos preços do açúcar, cotas de produção por 

unidade da federação e nas regras para exportação e importação deste produto. No ano de 

1933 é criado o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), pelo qual o Estado apresentava como 

função intervir no mercado interno tendo base à fixação dos preços, monopolizando as 

compras, regulando o transporte, manuseio e a armazenagem do açúcar (CASTRO, 2012).  

O Estado passou a intervir na produção da cana-de-açúcar em dois períodos 

considerados de grande destaque. O primeiro se refere aos anos de 1933 e 1960, quando 

houve a criação dos mecanismos de regulação e defesa do setor sucrooalcoleiro, este período 

ficou conhecido como de crescimento regular. Já o segundo período, está inserido entre o ano 

1960 e 1990 no qual o Estado induz o processo de modernização agrícola industrial, este 

período ficou caracterizado como crescimento acelerado (CASTRO, 2012).  
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O Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) foi criado para equilibrar o mercado da 

atividade sucroalcooleira, pois a produção estava em um patamar superior à demanda interna 

e o álcool se apresentava, portanto, como uma alternativa nas usinas açucareiras. (ARACRI, 

2015).  

No Brasil, a política de incentivos à produção de álcool ganhou destaque com o 

surgimento do Programa Nacional do Álcool (PROALCOOL), que mesmo tendo duas crises 

do petróleo, uma no ano de 1973 e a outra em 1979, continuou mantendo seu 

desenvolvimento (CASTRO, 2012).  

O governo brasileiro neste mesmo período estabeleceu regras para o escoamento, 

comercialização e a estocagem de etanol combustível. A principal responsável em obter os 

volumes de etanol combustível destinados à formação dos estoques de segurança do sistema 

de abastecimento deste produto seria a Petrobrás. Porém, a partir da Constituição Federal de 

1988, teve inicio um período caracterizado pelo afastamento do Estado das atividades 

correspondentes da agroindústria canavieira nacional (CASTRO, 2012). 

No processo de reestruturação do setor houve uma modernização das unidades de 

produção (usinas e destilarias) mostrando que desde o plantio à produção do açúcar e do 

etanol existem diferentes etapas para sua preparação, passando pelo transporte, armazenagem 

e gestão. Varias inovações foram instaladas com o intuito de aumentar a produtividade e a 

competitividade (ARACRI, 2015). 

Com a crise de 2008, o capital estrangeiro começou a fazer parte das empresas 

nacionais. Umas das principais consequências da chegada dessas novas empresas no setor 

sucroenergetico é a exploração de novas áreas que contribuiu na alteração da localização do 

plantio e dos parques das usinas, colaborando para a desconcentração espacial (ARACRI, 

2015). 

 

1.2. PROÁLCOOL e seus desdobramentos. 

 

Dornelles (2013) afirma que há 40 anos, a economia brasileira era dependente do 

petróleo importado, porém, a partir de 1970 houve o surgimento de estratégias que auxiliaram 

na mudança do cenário brasileiro, como, por exemplo, a decisão de investir na exploração e 

produção de petróleo e desenvolver um programa conhecido como PROÁLCOOL, cujo 

objetivo era introduzir no mercado a mistura etanol/gasolina, incentivando o desenvolvimento 
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de motores movidos a etanol hidratado. 

A criação do Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL) pelo Instituto do Açúcar e 

do Álcool teve como objetivo reduzir a dependência do petróleo estrangeiro mediante a crise 

do produto, que afetou sua distribuição no Brasil e no mundo (JANK e NAPPO, apud 

LOURENÇO, 2013).  

De acordo com Thomaz Júnior apud Oliveira e Mendes (2014), o Programa Nacional 

do Álcool (PROÁLCOOL) foi lançado estrategicamente com o objetivo de elaborar 

alternativas próprias em um período no qual os preços internacionais dos produtos e a queda 

acentuada das cotações do açúcar eram fundamentais. 

A inserção deste programa na economia por meio da oferta de crédito auxiliou no 

desenvolvimento da atividade canavieira através da expansão das áreas de lavoura, 

implantação de novas destilarias, surgimento do álcool como alternativa de combustível 

nacional devido à crise do petróleo, incentivo estatal às indústrias automobilísticas na 

produção de carros movidos a álcool e entre outros fatores que proporcionaram seu 

crescimento econômico em diferentes regiões e países (OLIVEIRA e MENDES, 2014). 

O PROÁLCOOL apresentou três fases distintas:  

 

1º a fase da expansão moderada (1975-1979), caracterizada pelo financiamento da 

montagem e ampliação das destilarias anexas às usinas de açúcar já existentes, o que 

resultou no aumento significativo da produção de etanol anidro, utilizado na mistura 

à gasolina;  

2º a fase da expansão acelerada (1980-1985), caracterizada pelo estímulo à produção 

de etanol hidratado, utilizado diretamente em motores de veículos de passageiros 

especialmente desenvolvidos para tal fim, mediante o financiamento da montagem 

de destilarias autônomas localizadas em regiões anteriormente ocupadas por outras 

culturas que não a cana;  

3º fase a desaceleração e crise (1986-1990) (CASTRO, 2012, p. 26).  
 

Devido à extinção do IAA em março de 1990, a política setorial da agroindústria 

canavieira do Brasil de certa forma foi abandonada. Além disso, o início da década de 1990 é 

marcado por uma mudança do cenário econômico, no qual temos de um lado os preços do 

petróleo em queda que contribuiu para que o etanol se tornasse um produto de custo elevado 

para o governo, através da criação de incentivos à produção e manutenção do programa, e de 

outro, os efeitos que iniciaram em 1988 com a escassez de recursos públicos para subsidiar os 

diversos programas (KONISHI, SOARES, SILVA, ROCHA e FERNANDES, 2016).  

No ano de 1989 o PROÁLCOOL entra em crise devido à diminuição da oferta de 

etanol. Isso ocorreu porque os usineiros começaram a voltar suas atividades para a produção 
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de açúcar ao mercado internacional, uma vez que o preço desse produto havia voltado a subir 

(SAFATLE, 2011).   

Com o fim da crise que afetou o setor sucroalcooleiro, o PROÁLCOOL voltou a sua 

atividade através do desenvolvimento dos carros caracterizados como flex fuel lançados em 

março de 2003. Essa tecnologia flex vem sendo desenvolvida no Brasil desde meados da 

década/anos 1990, e sua vantagem é a escolha que o consumidor pode fazer entre a utilização 

de etanol ou gasolina (SAFATLE, 2011).  

 

[…] a frota de veículos mundial aumentará drasticamente na próxima década. 

Estima-se que a frota global de veículos duplicará, atingindo dois bilhões de 

veículos. No mesmo caminho, a população mundial alcançará 8 bilhões de pessoas 

em 2020. Isso significa que o consumo de petróleo também crescerá […] Hoje, o 

Brasil é o maior exportador e o segundo maior produtor de etanol do mundo, atrás 

apenas dos Estados Unidos, que produzem seu etanol a partir do milho 

(DORNELLES, 2013, p. 44).  
 

A criação e desenvolvimento do PROÁLCOOL contribuiu no desenvolvimento 

técnico, instalação das fabricas construídas em São Paulo, melhoramento das estradas 

construídas com dinheiro público, desenvolvimento em pesquisa de novas variedades de cana 

e avanços técnicos científicos, fatores estes que contribuíram par o aumento da produção e 

expansão da lavoura canavieira (OLIVEIRA e MENDES, 2014). 

 

 

1.3. Desenvolvimento produtivo do Setor Sucroalcooleiro. 

 

O processo de desenvolvimento produtivo pelo qual a indústria brasileira vem 

passando, bem como seus desdobramentos no setor sucroalcooleiro teve inicio com as 

modificações desenvolvidas nas sociedades capitalistas são decorrentes da crise iniciada em 

1970 que afetou os aspectos materiais. No Brasil, as empresas precisavam atingir um padrão 

de qualidade para permanecerem na competitividade nacional e internacional, portanto, era 

fundamental investir em tecnologia, como por exemplo, novas técnicas de produção 

(BORBA, BERTOLDO, SILVA e SILVA, 2010).  

Com o fim do PROÁLCOOL a grave crise financeira que assolava o país com o 

aumento da inflação e o período de recessão econômica culminou na abertura do território 

nacional para o capital estrangeiro mais intensamente na década de 1990 durante o governo 



22 

 

Collor. Devido à crise que espalhou pelo país, diversas empresas declararam falência e outras 

entraram em um processo de fusão e aquisição, contribuindo para a concentração de capitais 

nas mãos de grupos econômicos (LOURENÇO, 2013). 

Devido ao atraso nos avanços tecnológicos, muitas empresas não concorreram com o 

mercado interno e externo, e algumas empresas brasileiras que permaneceram no mercado 

investiram nos processos de modernização com o intuito de ganharem o mercado e elevarem 

seus lucros. Algumas empresas optaram pelo investimento na qualidade do produto e preço 

como alternativas de conquistar o mercado (SILVA e SILVA, 2010).  

Com o intuito de manter os produtos e subprodutos da cana-de-açúcar, foi necessária a 

implantação de dois fatores no desenvolvimento da economia: a modernização da agricultura 

e a questão energética – ambiental que contribuiu na elevação do etanol a uma posição de 

destaque na nova matriz energética mundial (LOURENÇO, 2013).  

Tendo como base as mudanças causadas no setor sucroalcooleiro, sua cadeia produtiva 

também se viu obrigada a se readaptar mediante modernização dos processos de produção e o 

poder que era centralizado se descentralizou. O país apresentou uma reorganização no setor 

sucroalcooleira, no qual o principal produto foi o etanol (LOURENÇO, 2013). 

Outra mudança ocorrida no setor sucroalcooleiro refere-se ao desenvolvimento de 

novos equipamentos utilizados no carregamento e transporte da cana. Esses equipamentos, 

por serem mais leves, contribuíram com a diminuição da compactação do solo, propiciando a 

redução com custos de recuperação (THOMAZ JÚNIOR apud LOURENÇO, 2013).  

No desenvolvimento do setor sucroalcooleiro a biotecnologia foi amplamente 

utilizada. Seu objetivo era melhorar a qualidade da cana, aumentar o teor de sacarose, sua 

resistência às doenças e aumentar a produtividade. Também procurou aproveitar os momentos 

vagos no calendário agrícola e encurtar o tempo gasto nos ciclos vegetais. A produção nas 

indústrias se modernizou com base na automação industrial aumentando a lucratividade 

almejada pelo capital. Modernas infraestruturas foram instaladas de forma que o tempo de 

giro do capital fosse reduzido, alcançando o objetivo principal da atividade capitalista que é a 

obtenção de lucros (LOURENÇO, 2013). 

A presença dos carros flex fuel também auxiliaram no setor sucroenergético. Os carros 

flex permitiram o consumidor escolher o combustível (etanol ou gasolina) em razão do preço 

nos postos de gasolinas. Atualmente, 90% dos automóveis produzidos no Brasil são equipados 

com motores flex fuel, no qual são capazes de atuar com álcool hidratado ou gasolina. Esta 
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tecnologia contribuiu para o aumento da produção do álcool hidratado no Brasil, combustível 

este produzido a partir de uma fonte renovável, que contribui para a redução das emissões de 

gases de efeito estufa (LIMA, 2009). 

O conceito de setor sucroalcooleiro vai perdendo sentido no momento que a produção 

de derivados da cana-de-açúcar vai além do açúcar e do álcool. Através do desenvolvimento 

tecnológico é possível produzir energia elétrica (bioenergia), plástico e entre outros produtos. 

Com isso, o conceito passa por inúmeras mudanças ao longo do tempo devido às 

possibilidades de produção (CAMPOS, 2014). 

 

Nesse sentido, adotamos o conceito sucroenergético substituindo o sucroalcooleiro, 

pois ele engloba tanto a produção de açúcar como a produção de fontes energéticas 

(etanol e agroenergia). Com o avanço tecnológico, foi possível a produção de 

energia elétrica a partir do bagaço e da palha da cana, que antes eram considerados 

resíduos sem finalidade e ainda evita a queima que já está praticamente eliminada 

nos canaviais. Além da produção de energia, uma nova matéria já vem sendo 

produzida a partir da cana-de-açúcar. Trata-se do bioplástico, feito a partir da 

moagem da cana que produz o suco, fermentado e destilado em etanol, que é 

convertido por uma série de processos químicos, para se tornar um 

monoetilenoglicol, um derivado de petróleo que é misturado em um ácido 

(tereftálico) para criar o plástico pet (CAMPOS, 2014, p. 38). 

 

Com o intuito do setor sucroenergético crescer no mercado, se desenvolveu usinas 

mistas e as biorrefinarias. Segundo Moura (2014), as usinas mistas são unidades industriais 

que produzem ao mesmo tempo açúcar e etanol a partir do processamento da cana. E as 

biorrefinarias, de acordo com a EMBRAPA (2011), são uma instalação que integra processos 

de conversão de biomassa em biocombustíveis, insumos químicos, materiais, alimentos, 

rações e energia.  

O objetivo de uma biorrefinaria é aperfeiçoar o uso de recursos e minimizar os 

efluentes maximizando os benefícios e o lucro. Sendo assim, o setor sucroenergético auxiliou 

as empresas a atuarem com outras atividades diversificando a produção e os processos 

produtivos. Portando, a transformação do setor ocorreu conforme a diversificação na 

produção, modernização de técnicas e políticas econômicas auxiliando a atividade 

(OLIVEIRA e MENDES, 2014).  
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1.4 Configuração atual da cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro. 

 

 No estado de Minas Gerais, a cadeia produtiva do setor sucroenergetico se 

desenvolveu a partir do PROÁLCOOL na década de 1970, evoluindo ao longo das décadas 

seguintes (PEREIRA, 2012). Segundo Kupfer e Hasenclever apud Bim, Brene e Cardoso, 

(2008), uma cadeia produtiva se caracteriza como:  

 

[…] um conjunto de etapas consecutivas pelas quais passam e vão sendo 

transformados e transferidos os diversos insumos. Elas resultam da crescente divisão 

do trabalho e maior interdependência entre os agentes econômicos. Por um lado, as 

cadeias são criadas pelo processo de integração vertical e especialização técnica e 

social. Por outro lado, as pressões competitivas por maior integração e coordenação 

entre as atividades, ao longo das cadeias, ampliam as negociações entre os agentes 

(KUPFER e HASENCLEVER apud BIM, BRENE e CARDOSO, 2008, p. 18).  
 
 

A cadeia produtiva do setor sucroenergético no Brasil se caracteriza por dominar todos 

os estágios da sua tecnologia de produção. Essa cadeia produtiva representa um conjunto 

amplo e articulado de atividades que começam com a produção da cana-de-açúcar e se 

encerra na produção final dos subprodutos (açúcar e álcool) no mercado disponibilizando seu 

consumo (SEBRAE, 2008).  

 

Figura 2: Cadeia Produtiva do Setor Sucroalcooleiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEBRAE, 2008. 
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O processo no desenvolvimento dos produtos finais adquiridos da cana-de-açúcar é 

separado por etapas, sendo a primeira colheita e lavagem da cana, para então fazermos a 

moagem, atividade esta que vem sofrendo mudanças tecnológicas. O próximo passo da cadeia 

produtiva responde pela moagem com o objetivo de produzir o caldo, o açúcar e o álcool, no 

processo os resíduos da produção como a palha e o bagaço são utilizados na geração de 

eletricidade para a própria usina (SEBRAE, 2008). 

As máquinas e os equipamentos são instrumentos importantes no processo de moagem 

da cana, porém somente os grandes proprietários do setor possuem capital suficiente para 

aplicar em máquinas e equipamentos modernos, que auxiliam em uma produção maior e em 

menor tempo. Outro fator de destaque na cadeia produtiva é o transporte do etanol para o 

mercado: a maioria das usinas utilizam o transporte rodoviário (através de caminhões) para a 

distribuição dos produtos (SEBRAE, 2008), que se caracteriza como o mais acessível para as 

usinas e por elas estarem localizadas em pontos estratégicos que facilitam o deslocamento dos 

produtos de uma região a outra e até mesmo estados (MAPA apud PEIXOTO, 2010).  

A inovação tecnológica é um fator de concorrência capitalista e da evolução entre as 

indústrias, na qual as empresas tornam lideres de seus setores. Outro fator fundamental que 

faz parte da cadeia produtiva da cana-de-açúcar se refere à competitividade das empresas que 

dependem da capacidade de geração das inovações tecnológicas de todos os agentes que 

fazem parte desta cadeia (GABRIANI, 2008). 

Um fator fundamental no fortalecimento da cadeia produtiva do setor sucroenergetico 

em âmbito regional, nacional ou global é a presença das transnacionais, que possuem um 

grande desenvolvimento tecnológico em seus processos e produtos (GREGORY e 

OLIVEIRA apud GARCIA, LIMA e VIEIRA, 2015). 

A nova estrutura produtiva do setor sucroenergético no Brasil baseia-se no uso 

intensivo das terras e de novas tecnologias, com destaque para a biotecnologia e a 

agroquímica renovável, como a sucroquímica
1
. Porém, o cultivo da cana-de-açúcar não esta 

mais apenas em propriedades de usineiros como no passado, atualmente o cultivo esta 

distribuído em pequenas e médias propriedades rurais que foram arrendadas pelas usinas 

(GARCIA, LIMA E VIEIRA, 2015).  

 

 

________________ 

1
Sucroquimica: Ramo da química que trata do açúcar. 
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CAPÍTULO II 

 

EVOLUÇÃO DO SETOR SUCROENERGÉTICO NO BRASIL E NO TRIÂNGULO 

MINEIRO (MG). 

 

2.1 Análise do Setor Sucroenergético no Brasil. 

 

O Brasil se destaca na atividade canavieira através do cultivo e processamento na 

produção de açúcar e etanol. No inicio desta atividade, a produção se consolidava na Região 

Nordeste caracterizada como monocultura extensiva e utilização de mão de obra escrava 

(GARCIA apud GARCIA, LIMA e VIEIRA, 2015).  

Atualmente, o Brasil vem apresentando um grande desenvolvimento econômico 

através da atividade canavieira. Segundo a UNICA (2016), temos 371 unidades produtoras em 

atividade no país, que contribuíram para a geração de 900 mil empregos formais pelo setor 

produtivo e 70 mil produtores rurais de cana-de-açúcar independentes. Na safra de 2014/2015, 

o Brasil foi o maior produtor mundial de cana, com cerca de 630 milhões de toneladas 

processadas, a Região Centro-Sul (que adiciona os Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-

Oeste) responde por 90% deste volume, enquanto os 10% restantes cabem aos Estados da 

região Norte/ Nordeste.  

O Brasil se destaca como o maior produtor e exportador de açúcar do mundo, com 36 

milhões de toneladas produzidas e 24 milhões de toneladas exportadas no ciclo 2014/2015 – 

quantias equivalentes a 20% produção global e 40% da exportação mundial, respectivamente. 

O consumo de etanol hidratado realizado pelos carros flex, tendo a combinação à mistura 

atual obrigatória de 27% de etanol anidro na gasolina, contribuiu para a redução da emissão 

de gases de efeito estufa em mais de 300 milhões de toneladas de CO2 desde março de 2003 

(data que foi realizado o lançamento dos veículos flex no Brasil) até maio de 2015 (UNICA, 

2016).  

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento - Conab (2015), em relação 

à área cultivada no Brasil com cana-de-açúcar na safra de 2015/2016 deverá ser colhida e 

destinada à atividade sucroalcooleira 8.995,5 mil hectares. O estado de São Paulo continua 

sendo o maior produtor possui 52% (4.678,7 mil hectares), seguido por Goiás com 10,1% 

(908 mil hectares), Minas Gerais com 9% (811,2 mil hectares), Mato Grosso do Sul com 
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7,5% (677,9 mil hectares), Paraná com 6,6% (596 mil hectares), Alagoas com 3,8% (338,3 

mil hectares), Pernambuco com 2,9% (264 mil hectares) e Mato Grosso com 2,6% (230,3 mil 

hectares). Estes oito estados são responsáveis por 94,5% da produção nacional. No gráfico 

abaixo podemos observar os dados destacados acima.  

Gráfico 1: Percentual de área total de cana-de-açúcar por Unidade da Federação – 

Safra 2015/2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Conab, 2015. 

 

A estimativa que se faz em relação à produção de cana-de-açúcar é que o Brasil deverá 

produzir 658,7 milhões de toneladas na safra de 2015/2016. A avaliação que se faz é que a 

produção do país tenha um incremento de 3,8% em relação à safra passada. O aumento não 

será maior em razão da produtividade nos canaviais de São Paulo, que se recupera de um 

impacto hídrico na safra anterior.  Já os canaviais do Nordeste foram novamente impactados 

pela restrição hídrica na região, como podemos observar abaixo no gráfico 2 (Conab, 2015). 
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Gráfico 2: Produção de cana-de-açúcar por Unidade da Federação – Safra 2015/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conab, 2015.  

 

É de fundamental importância destacar que desde a crise financeira no setor 

sucroenergetico no Brasil em 2008, mais de 80 usinas fecharam suas portas. Em 2015, 

somente na região Centro-Sul, 10 usinas encerraram suas atividades. Alguns municípios 

canavieiros estão enfrentando queda acentuada de arrecadação, com forte deterioração no 

comércio e serviços. Do ponto de vista da segurança energética, a crise do setor e consequente 

redução do crescimento da oferta do etanol, levou o país a importar de 2011 até junho de 2015 

cerca de 13 bilhões de litros de gasolina, representando um déficit de US$ 9,2 bilhões à 

balança comercial (UNICA - Retratos da crise do setor sucroenergético no Brasil, 2016).  

A configuração estrutural do setor sucroenergetico brasileiro é caracterizado pela 

escala produtiva, acompanhada da diversificação dos produtos, como por exemplo, a 

cogeração e uso dos insumos gerados pela cana em outros produtos, como o “bioplástico” 

(GARCIA, LIMA e VIEIRA, 2015). 

 

2.2. Expansão do Setor Sucroenergético no Triângulo Mineiro – MG. 

 

Atualmente, no Brasil, o estado de Minas Gerais vem se destacando com relação à 

produção do setor sucroenergetico. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab 

(2015), o estado de Minas Gerais deverá produzir 62,4 milhões de toneladas de cana-de-
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açúcar na safra 2015/2016, em uma área estimada de 811,2 mil hectares. Estima-se um 

acréscimo de 5% na produção de etanol total (anidro e hidratado), passando de 2.740.844,5 

mil para 2.878.566 mil litros. A produção de açúcar deverá ser de 3.097 mil toneladas. O setor 

sucroenergético vive um momento de boas expectativas, em que pese os resultados dos anos 

anteriores, com incentivos fiscais anunciados pelo governo de Minas Gerais que resultaram 

em recorde de consumo em outubro passado, quando o estado registrou alta de 147,6% no 

consumo do combustível verde. Com maior competitividade com a gasolina, a fabricação de 

etanol passou a ser uma melhor opção para as Unidades de Produção (Conab, 2015). 

A figura 3 representa a localização da Mesorregião do Triângulo Mineiro, importante 

no desenvolvimento do setor sucroenergetico, caracterizado pela influência dos estados de 

São Paulo e Goiás que também são destaque na produção desta atividade, contribuindo no 

deslocamento dos produtos de um estado ao outro.    

  

Figura 3: Mapa de localização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba sempre foi caracterizada pela 

agricultura. A instalação da cana-de-açúcar nesta região se deu ao fato de sua condição 

climática e solo serem favoráveis ao plantio e desenvolvimento da cana (CAMPOS e CLEPS 

JR, 2015).  
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De acordo com a Marin (2016), as exigências climáticas para o crescimento e o 

desenvolvimento vegetativo da cana-de-açúcar deve ser, durante o dia, de uma temperatura 

média entre 22º e 30º C para o crescimento e, temperatura mínima, de aproximadamente 20º 

C para o desenvolvimento. Temperaturas abaixo de 20° C reduzem o crescimento, e, portanto, 

são ideais para a planta iniciar a maturação. Já em relação à temperatura do solo para o 

brotamento dos toletes da cana-de-açúcar é de 32° a 38°C (Celsius).   

A presença da pecuária
2
 no Triângulo Mineiro teve inicio tempos antes da chegada da 

cana-de-açúcar.  A pecuária era uma das principais atividades desenvolvidas pelos grandes 

fazendeiros, porém, com a chegada da cana, os proprietários de terras arrendaram seus 

terrenos para o plantio desta atividade, obtendo assim uma parceria com as usinas 

sucroenergéticas, segundo informações obtidas na realização do trabalho de campo.  

 

A expansão da monocultura canavieira no Triângulo Mineiro abrange alguns fatores 

que podem estar relacionados aos impactos sociais, políticos, econômicos e 

ambientais. Na expansão dos cultivos e indústria de cana-de-açúcar podemos 

perceber a expulsão dos trabalhadores do campo, migrações, concentração fundiária, 

impactos ambientais e entre outras. Porém, os avanços presentes nesta cultura 

contribuem na concentração da produção e de terras, nas mãos de usinas e grandes 

fornecedores, causando prejuízos à agricultura camponesa (CAMPOS, 2014, p. 19). 
 

 

Com o intuito de expandir suas produções, muitos proprietários começaram a investir 

em novas áreas propicias à produção canavieira; sendo assim, houve um aumento nos 

investimentos de expansão e construção de novas usinas (SILVEIRA e CARVALHO, 2008) 

com o intuito de expandir esta atividade para diversas regiões.  

Mesmo com alguns investimentos aplicados no desenvolvimento das usinas no 

Triângulo Mineiro, algumas permaneceram ativas durante pouco tempo. Na cidade de Santa 

Vitória houve a instalação da usina Andrade no ano de 2008, que era considerada uma 

empresa de família. Na sua instalação não foi apresentada nenhuma dificuldade burocrática, a 

população da cidade e a prefeitura estavam “animadas” com sua presença devido ao 

desenvolvimento econômico do qual a cidade supostamente se beneficiaria a partir de sua 

construção e operação. Porém, devido à má administração nos negócios, esta usina veio à 

falência, gerando problemas econômicos na cidade e aumento de desempregados. 

_____________  

2 
Diagnosticada durante o trabalho de campo realizado em agosto de 2015 nos municípios de Santa Vitoria, 

Canapólis, Capinópolis, Araporã e Ituiutaba. 
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Em relação ao desenvolvimento do trabalho de campo realizado no Triângulo Mineiro, 

foi possível observar nos municípios visitados a presença de pelo menos uma usina instalada 

nestas cidades. Infelizmente, em sua grande maioria, as usinas presentes foram desativadas 

devido à má administração e falta de recursos.    

 

Figura 4: Plantações de cana-de-açúcar no Triângulo Mineiro nos anos 2009 e 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Canasat, 2013. 

 

As imagens obtidas através do Canasat (2016) apresentam diferentes dados como 

destacado na legenda ao lado. Para esta análise, iremos focalizar na questão da expansão do 

setor sucroenergetico que é representado pela cor “verde água”. Como podemos observar, na 

primeira figura referente ao ano de 2009, podemos destacar que a expansão da atividade 

canavieira esta próxima à divisa do estado de Goiás, que “desloca” algumas indústrias/usinas 

Fonte: Canasat, 2009 
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a serem instaladas na região do estado de Minas Gerais devido alguns aspectos como: clima 

favorável à plantação da cana-de-açúcar, fácil distribuição deste produto aos demais estados e 

entre outros que auxiliam no seu desenvolvimento. Dessa forma, é valido frisar que no ano de 

2009 a Mesorregião do Triângulo Mineiro já era vista por grandes empresários como uma 

região favorável à produção da cana.  

Na imagem referente ao ano de 2013 em relação à expansão do setor sucroenergetico, 

notamos em um primeiro momento que há uma redução das “manchas verdes” em relação à 

imagem de 2009. Diversos fatores podem estar ligados a esta redução, como por exemplo: a 

realização destas imagens podem ter sido realizadas durante ou após a colheita das plantações 

de cana-de-açúcar, o que mostraria uma “queda” nas áreas de expansão desta atividade. 

Através dos gráficos (3 e 4) abaixo, podemos notar que o ano de 2009 apresentou uma 

expansão de 96.279 hectares (ha) de área cultivada de cana-de-açúcar, sendo no ano de 2013 

de 105.460 hectares (ha).  

 

Gráfico 3: Área cultivada com cana por classe – Ano de 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Canasat, 2009. 
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Gráfico 4: Área cultivada com cana por classe – Ano de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Canasat, 2013. 

 

Ao longo do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND-II, 1974-1979), foram 

estabelecidos diversos programas de desenvolvimento e expansão agrícola e reorganização do 

espaço produtivo, sendo: o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO), o 

Programa de Crédito Integrado e Incorporação dos Cerrados (PCI), o Programa de 

Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba (PADAP) e o Programa de Cooperação Nipo-

Brasileira de Desenvolvimento Agrícola da Região dos Cerrados (PRODECER). Estes 

programas foram responsáveis na criação das condições técnicas e de infraestrutura no 

processo de uso agrícola intensivo no cerrado mineiro (ARACRI, 2015). 

 

2.3 Análise da expansão. 

 

A Figura 5 apresenta as usinas presentes nas mesorregiões de Minas Gerais, 

mostrando ao lado a quantidade de usinas presentes em cada uma. Sendo assim, podemos 

destacar que a Mesorregião do Triângulo Mineiro dispõe de uma elevada quantidade de 

usinas, totalizando 21. Este fator mostra que devido às condições, investimentos e a 

localização entre os estados de São Paulo e Goiás os proprietários investem assiduamente 

nesta região.  
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Figura 5: Distribuição das usinas do setor sucroenergetico no Estado de Minas 

Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Perfil da Produção – SIAMIG, 2015.  

 

Tendo como base os dados coletados no Sistema IBGE de Recuperação Automática 

(SIDRA, 2016) a partir dos quais produzimos gráficos, como os apresentados a seguir, 

podemos destacar que as Microrregiões pertencentes ao Triângulo Mineiro (Ituiutaba, 

Uberlândia, Patrocínio, Patos de Minas, Frutal, Uberaba e Araxá) apresentam um incremento 

importante em relação à área plantada de cana-de-açúcar no período de 1996 a 2014. 

 

Gráfico 5: Área Plantada de cana-de-açúcar das Microrregiões do Triângulo 

Mineiro no período de 1996 até 2014 (em ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PAM – Produção Agrícola Municipal, do IBGE. 
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Neste gráfico identificamos que durante os anos 1996 a 2014 a área plantada de cana-

de-açúcar aumentou em algumas Microrregiões, principalmente em Ituiutaba e Uberlândia, 

que estão localizadas próximas aos estados de São Paulo e Goiás, que também se caracterizam 

por serem grandes produtores da atividade canavieira, o que facilita o fornecimento de 

matéria-prima de usinas localizadas em diferentes estados. Além disso, o crescimento da 

atividade canavieira está atrelado aos incentivos governamentais, politicas nacionais e preço 

do solo, fatores que atraem investidores a instalarem suas usinas no Triângulo Mineiro. 

 

Gráfico 6: Quantidade Produzida de cana-de-açúcar das Microrregiões do Triângulo 

Mineiro no período de 1996 até 2014 (em t). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PAM – Produção Agrícola Municipal, do IBGE. 

 

O gráfico acima referente à quantidade produzida de cana-de-açúcar destaca as 

microrregiões do Triângulo Mineiro que apresentaram melhor desempenho nesta atividade e 

as que obterem um resultado baixo. Uberaba e Ituiutaba são as duas cidades que mais se 

destacaram neste processo de produzir a cana-de-açúcar, este fator pode estar relacionado com 

a questão de apresentarem extensas áreas que favorecem um cultivo maior deste produto. 

Outro fator que pode estar atrelada a este aumento na produção da cana-de-açúcar é a 

mecanização nesta atividade, que auxiliou no aumento da produção da cana de forma rápida 

através das máquinas que realizam a colheita, plantação e transporte do produto. É de 

fundamental importância destacar que a instalação de novas usinas voltadas ao setor 

sucroenergetico contribuem no aumento da produção de cana-de-açúcar, pois mais áreas serão 
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utilizadas para realizar a plantação deste produto, pois quando se constrói uma usina, se forma 

ao redor um novo canavial. 

No Triângulo Mineiro notamos que a expansão do setor sucroenergetico se deu de 

forma intensa e rápida. Com a vinda das usinas foi necessário à contratação de mão-de-obra 

na realização de atividades dentro e fora das mesmas, sendo assim, a população das cidades, 

que antes viviam da pecuária, começaram a se inserir nesta “nova” atividade. A maior parte 

da mão-de-obra contratada localmente ou de origem migrante trabalhou mais na montagem 

das usinas. Após a conclusão das montagens ficavam sem trabalho – e procuravam outras 

usinas em instalação – porque hoje se emprega bem menos no setor com a mecanização da 

produção. 

Com o fechamento de algumas usinas devido à má administração ou outros fatores, 

houve o surgimento de alguns problemas nas cidades (Santa Vitoria, Ituiutaba, Capinópolis, 

Canapólis, Araporã), como: aumento do número de desempregados, falta de condições para as 

pessoas voltarem para sua cidade natal, queda nos comércios das cidades, casas fechadas pela 

falta de pessoas para alugar, dentre outros. Vale ressaltar que para suprir estes problemas, as 

prefeituras começaram a oferecer cursos de capacitação à população com o intuito de 

aprimorar seus conhecimentos e conseguir empregos em novas áreas.  

A expansão da cana-de-açúcar teve contribuição na execução do Plano de Aceleração 

do Crescimento (PAC) desenvolvido durante o Governo Lula que tinha como proposta um 

projeto de produção de etanol em grande escala com o intenso avanço das monoculturas de 

cana-de-açúcar no país (FARIA, 2009). Este fator contribuiu no aumento das plantações de 

cana, deixando de “lado” os outros cultivos, como: arroz, milho, café e entre outros. Neste 

momento, diferentes regiões foram “ocupadas” por esta atividade, auxiliando na expansão 

deste setor, como no caso do Triângulo Mineiro.  

Neste sentido, segundo dados coletados no PAM - IBGE em relação à área plantada no 

Triângulo Mineiro, temos que no ano de 2003, inicio do Governo Lula, a área plantada de 

cana-de-açúcar na região era de 141.798 (ha), porém, durante o seu governo houve medidas 

que favoreciam a plantação deste produto em diferentes localidades, contribuindo assim, para 

o desenvolvimento da economia do país. Desse modo, ao final de seus dois mandatos, em 

2010, a área plantada chegava ao total de 492.440 hectares, havendo um aumento de 350.642 

hectares de área plantada favorecido por incentivos governamentais que auxiliam na produção 

desta atividade. 
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A expansão do setor sucroenergetico contribuiu no aumento de áreas destinadas a 

plantações de cana-de-açúcar. Sendo assim, devido as suas condições climáticas e estratégicas 

(localização) o Triangulo Mineiro tem se mantido até hoje como uma grande região de 

fornecimento e produção desta atividade. Com o intuito de permanecer ativa no mercado, vem 

ampliando novas tecnologias, como a utilização do bagaço da cana-de-açúcar na criação de 

energia elétrica, projeto este que já vem sendo aplicado nas próprias usinas voltadas ao setor 

sucroenergético.  
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CAPÍTULO III  

 

A LOGÍSTICA DA PRODUÇÃO DE ETANOL NO TRIÂNGULO MINEIRO. 

 

3.1 A logística sob o olhar da Geografia.  

 

Segundo Council of Logistic of Management apud Bernardes e Ferreira (2013), a 

logística é caracterizada como um processo que envolve o planejamento, programação e 

controle de maneira eficiente do fluxo e armazenagem dos produtos, tendo como principal 

objetivo atender os requisitos do consumidor.  

O principal componente na logística se refere ao transporte, que agrega valor aos 

produtos e é responsável por planejar algumas situações, como por exemplo, a rota adotada, 

utilização da capacidade e o tipo de veículos, número e frequência das viagens, visando 

sempre à utilização de vários modais de transporte de forma a explorar suas máximas 

potencialidades a um baixo custo (BERNARDES E FERREIRA, 2013). 

 

A relação existente entre a ciência geográfica e a logística fundamentada no 

transporte, nos faz compreender que a partir do conceito chave - o território - a 

geografia tem como finalidade interpretar a relação homem e território em sua 

complexidade. Abordando o transporte como um dos elementos primordiais para 

essa discussão, sendo impensável a vida sem o transporte, ou seja, a dinâmica 

territorial e de produção do espaço e seus fenômenos estão intrinsecamente 

vinculados aos deslocamentos de bens, mercadorias e pessoas. Mobilidade é 

fundamental para qualquer atividade humana, sendo o transporte o maior fator de 

ligação na relação homem e território. “Transporte é parte do ritmo diário da vida” 

(HOYLE; KNOWLES apud BERNARDES e FERREIRA, 2013, p.1). 

 

O ramo da Geografia “Geografia da Circulação, Transportes e Logística” tem como 

característica priorizar a “circulação, transporte e a logística”, destacando os impactos na 

produção e reprodução do espaço geográfico, entendendo como seus processos ocorrem 

(SILVEIRA, 2011). 

 

A circulação em uma forma mais totalizadora, capaz de conectar, através das 

relações sociais, o homem com o meio, sendo a ação fundamental do movimento 

rumo ao desenvolvimento. A circulação deixa de forma explicita sua marca no 

espaço geográfico (técnicas, ações e normas em perfeitas combinações) e, para isso, 

tem, como atributos menores, os transportes e a logística (SILVEIRA, 2011, p.22).  
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A logística adiciona suas características a fatores mais atuais, que estão ligados à 

importância das cadeias de suprimentos, produção e distribuição, e todo o armazenamento de 

montante à jusante do sistema produtivo. Estes fatores poderão gerar algumas consequências 

ao espaço e ao modo de como elas sofrem a interferência do mesmo, passando a ser interesse 

de estudo da Geografia (SILVEIRA, 2011).  

 

As redes de transportes e comunicações multimodais (flexibilidade, competência e 

complementariedade), ao mesmo tempo em que são fundamentais, também podem ser 

flexíveis na superação das restrições materiais e imateriais do território e proporcionar maior 

fluidez ao capital (SILVEIRA, 2011).  

 

A logística – tanto para o transporte quanto para o armazenamento – de distribuição 

urbana, de longe percurso, intermodal, reversa, etc. contribui demasiadamente, 

atualmente, para a aceleração e para a conformação do movimento circulatório do 

capital. Essa é a nova lógica da “globalização econômica”, resultando na aceleração 

contemporânea (SILVEIRA, 2011, p. 49). 

 

Existem duas formas básicas de correlacionar à logística: A “logística organizacional”, 

voltada ao aumento da circulação do capital das empresas, facilitando a acumulação e 

reprodução do capital, e a “logística territorial”, a mais interessante para a Geografia, pelo 

fato de se relacionar melhor com outros ramos do conhecimento geográfico, no qual há o 

envolvimento do planejamento das infraestruturas capazes de tornar eficiente a fluidez 

territorial e alterar o território (SILVEIRA, 2011).  

De acordo com Raffastin (1993), o território é caracterizado como sendo:  

 

[...] é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por 

consequência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a “prisão original”, o 

território é a prisão que os homens constroem para si (RAFFESTIN, 1993, p. 50) 

 

As redes de transportes estabelecem nas cidades brasileiras processos de urbanização e 

industrialização que ocorreram de forma peculiar e pautada na influência dos transportes. O 

movimento de pessoas, bens e informações são componentes fundamentais da sociedade no 

período da globalização e do capitalismo de grandes corporações. Portanto, o transporte é um 

dos componentes centrais do sistema de produção local, nacional e global, representando uma 

pauta importante para os países desenvolvidos (SILVA e FERREIRA, 2016).   
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3.2 A logística do setor sucroenergético no Triângulo Mineiro.  

 

 

Com a expansão do setor sucroenergético no Triângulo Mineiro houve a necessidade 

de elaborar algumas inovações e conjuntos técnicos com a finalidade de auxiliar o aumento da 

mobilidade geográfica, ampliação e melhorias dos meios de transporte, tecnologias de 

informação e empresas especializadas no estudo da logística e transportes agropecuários 

(BERNARDES e FERREIRA, 2013).  

As grandes empresas estão adotando a “economia em redes” ao agronegócio como 

forma de dinamizar a produção, minimizar custos e fazer a produção chegar ate áreas de 

mercado. Com o objetivo de diminuir custos, grandes empresas da atividade canavieira vêm 

se localizando em regiões geograficamente “estratégicas” que facilitam o deslocamento dos 

produtos para diferentes estados e regiões (BERNARDES E FERREIRA, 2013).  

Segundo Bernardes e Ferreira (2013), quando falamos de “economia em redes” a 

palavra “redes” pode ser definida com base em dois conjuntos: primeiro, pode ser 

compreendido como redes técnicas ou de infraestrutura que são caracterizadas pelo suporte 

aos fluxos de materiais e informações, redes de transportes (rodovias e ferrovias) e de 

comunicação e informação. A segunda rede é definida como serviços ou organização 

determinada pela disposição de pontos e agentes no território, resultando em atividades 

influenciadas pelas articulações politicas e sociais no território.  

Na construção do território, racionalidade de produção e distribuição, existe uma 

desigualdade dos fluxos, técnicas e circulação, que configura a produção do território mais 

fragmentado. A maior ou menor densidade das redes de transporte atua como importante fator 

direcionador da distribuição do trabalho e dos recursos valorizando ou desvalorizando lugares 

e regiões, viabilizando ou tornando inviável determinado tipo de trabalho, tornando as 

infraestruturas insuficientes ou ineficientes (PEREIRA apud BENARDES e FERREIRA, 

2013).  

É fundamental identificar os principais modais de transporte presentes na mesorregião 

do Triângulo Mineiro tendo como objetivo compreender a dinâmica territorial e as principais 

características que abrangem os processos produtivos dos complexos agroindustriais. 

Portanto, teremos destaque: as rodovias federais, ferrovias e os aeroportos (BERNARDES e 

FERREIRA, 2013), além de estar sendo desenvolvido um transporte utilizando o Rio 

Paranaíba que irá transportar a cana-de-açúcar por meio de uma balsa ligando os estados de 
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Minas Gerais e Goiás.  

O setor rodoviário brasileiro apresenta destaque na participação dos transportes de 

carga. Durante alguns anos este sistema teve um grande crescimento devido o total de cargas 

transportadas no país. O setor agrícola possui uma grande dependência deste meio, pois é 

utilizado tanto para o recebimento de insumos, quanto para o escoamento da produção nos 

mercados interno e externo. A eficiência deste transporte reflete na renda dos produtores 

agrícolas, na lucratividade das suas exportações e nos índices de inflação (BERNARDES e 

FERREIRA, 2013). 

 

Quadro 1: Vantagens e Desvantagens do Modal Rodoviário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Logística para todos apud Rocha, 2015. 

 

A criação de rodovias no estado de Minas Gerais teve como base o escoamento e 

circulação de mercadorias, facilitando a ligação econômica entre o estado mineiro e o resto do 

país. Atualmente, esse meio de transporte é o maior do país em extensão segundo o 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER/MG) 

(BERNARDES e FERREIRA, 2013).  

 

A expansão da malha rodoviária mineira, ganhou destaque na mesorregião Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba, pois a mesma expandiu-se economicamente devido as 

atividades agroindustriais, em destaque, a pecuária extensiva e a alta produção de 

grãos. Juntamente com este crescimento veio à necessidade da construção de uma 

rede rodoviária que possibilitasse o transporte de mercadorias, bens, serviços e 

pessoas, não apenas para esta região mineira, mas a todo território nacional 

(BERNARDES e FERREIRA, 2013, p. 108).  
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A Empresa São João Cargil (SJC Bioenergia), localizada na cidade de Capinópolis, 

não apresenta ainda nenhuma usina instalada na região, mas possui seu escritório instalado 

nesta cidade. Esta empresa utiliza as terras férteis para a plantação da cana-de-açúcar e utiliza 

o transporte rodoviário para realizar seu transporte até suas usinas que estão localizadas no 

estado de Goiás para realizar a produção, comercialização e distribuição de seus produtos, por 

isso, destacou a importância da GO-206 que auxilia no transporte da cana-de-açúcar.  

 

Figura 6: Mapa de transporte da cana-de-açúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mapa acima mostra o trajeto do transporte da cana-de-açúcar realizado através do 

transporte rodoviário das usinas sucroenergéticas da região. A cidade de saída com a cana-de-

açúcar é Capinópolis que segue em direção as cidades de Cachoeira Dourada, Rio Verde, 

Itumbiara e a BR GO-206, tendo como destino final a distribuição dos produtos no estado de 

Goiás. Algumas usinas transportam a matéria-prima, sendo responsáveis pela moagem e 

geração do açúcar e etanol, outras transportam o produto final até seus distribuidores. A 

logística do transporte da cana é limitada por certo raio de distancia entre os canaviais e as 

usinas devido à perecividade da cana. O papel da logística não é apenas conectar espaços, 
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mas, sobretudo, reduzir tempo de circulação.  

O transporte da cana-de-açúcar colhida na cidade de Capinópolis é levado até às 

Usinas de São Francisco e a de Rio Dourado, localizadas no estado de Goiás. A Usina de São 

Francisco é líder em volume de cana processada por ano e uma das maiores do país, além 

disso, produz o etanol hidratado e anidro, sendo o anidro produzido em sistemas de 

desidratação via ciclo hexano e monoetilenoglicol, açúcar e energia elétrica necessária para 

sua operação. Já na Usina de Rio Dourado. É produzida o etanol hidratado e anidro, sendo o 

anidro produzido através de sistema de desidratação via peneira molecular e energia elétrica 

necessária para suas atividades. A distância da cidade de Capinópolis até essas usinas 

correspondem a mais ou menos 115 km, no qual a cana-de-açúcar é transportada através de 

caminhões que “aceleram” suas viagens com o objetivo de não haver perda da matéria-prima 

(SJC BIOENERGIA
3
, 2016).       

O transporte hidroviário é utilizado no transporte de cargas em volumes substanciais 

que proporcionam baixa razão valor/peso e que não sejam perecíveis. As vias marítimas e 

fluviais oferecem capacidade de transportar cargas pesadas com reduzidas taxas de frete, 

porém, é um transporte lento, havendo frequentemente atrasos nos portos e terminais 

(MARTINS, 2014). Com o objetivo de transportar mais cargas e em menor tempo, a Empresa 

São João Cargil vem investido na criação de uma balsa que será utilizada no transporte da 

cana-de-açúcar. 

 

Quadro 2: Vantagens e Desvantagens do Modal hidroviário.  

Fonte: Logística para todos apud Rocha, 2015. 

 
 

_____________________________ 

3
SJC BIOENERGIA: Disponivel em: <www.sjcbioenergia.com.br/institucional/missaovisaovalores> 
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Como proposta de expandir o setor sucroenergetico na região do Triângulo Mineiro, a 

Empresa São João Cargil (SJC Bioenergia) apresentou a criação de balsas localizadas em uma 

estrada de terra na cidade de Capinópolis para facilitar a distribuição da cana-de-açúcar até o 

estado de Goiás. A balsa que esta sendo construída fica na margem do Rio Paranaíba na 

localização do estado de Minas Gerais e do outro lado temos o estado de Goiás. Esta criação 

auxilia na distribuição, fornecimento dos produtos e da cana-de-açúcar de forma mais rápida, 

evitando com isso, perdas dos produtos devido ao deslocamento necessário a ser feito até seu 

local de origem. 

  Para a criação da balsa, estima-se que o retorno esperado para a usina após sua 

construção poderá ser de cerca de R$ 2 milhões de reais, uma vez que com a utilização da 

balsa, propõe-se a redução do tempo de entrega da cana colhida até as usinas, possibilitando, 

portanto, a aceleração da produção e da comercialização. Para a criação desta balsa, a empresa 

terceirizou os operários de uma empresa do Mato Grosso; além disso, também existem 

algumas pessoas vindas da Companhia Vale do Rio Doce para a criação e manutenção deste 

transporte. Na figura 7 temos um mapa que localiza o Rio Paranaíba, situado entre Minas 

Ferais e Goiás.  

 

Figura 7: Mapa de localização do Rio Paranaíba. 
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Conforme informações prestadas pela Empresa São João Cargil (SJC Bioenergia), a 

capacidade total deste transporte será de quatro caminhões de 400 toneladas. Infelizmente a 

ideia de “acabar” com o transporte rodoviário ainda não foi possível, pois ainda será 

necessário que um caminhão leve a cana-de-açúcar por meio de uma estrada de terra até a 

balsa.  

 A criação de um meio de transporte que permita uma distribuição da cana-de-açúcar de 

forma rápida e segura através da balsa traz questões importantes a serem discutidas, como por 

exemplo: haverá uma diminuição na demanda por trabalhadores que realizavam o transporte 

deste produto; será necessário apenas um operário responsável pela parte técnica que faça este 

transporte se movimentar e chegar ao destino final; toda a cana-de-açúcar produzida na cidade 

de Capinópolis é levada para o estado de Goiás, no qual é realizada a produção de seus 

produtos evitando que a economia da região seja elevada, entre outros fatores que possam ser 

gerados pela criação deste transporte.  

 

 

Figura 8: Rio Paranaíba (divisa entre Minas Gerais e Goiás). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TEIXEIRA, Letícia; 2015.   
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Figura 9: Construção da balsa para transportar a cana-de-açúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TEIXEIRA, Letícia; 2015. 

 

   

O transporte pode ser considerado como um sistema constituído pelas 

infraestruturas, pelos veículos e pela respectiva exploração. Existem vários modos 

de transporte como seja o marítimo, o rodoviário, o ferroviário e o aéreo. Todos 

possuem uma rede que, no caso da rodovia, é constituída pelas autoestradas e 

estradas convencionais, enquanto a ferrovia é servida pela rede convencional, 

suburbanos e Alta velocidade. Cada uma destas redes é organizada por nós que, na 

ferrovia, são as estações, no marítimo são os portos e no aéreo são os aeroportos. Os 

nós podem ser considerados como pontos onde é possível mudar de rede 

(RODRIGUES apud BERNARDES e FERREIRA, 2013, p. 120).  

 

 
 
 

Encontra-se em construção uma nova rede para o transporte do etanol produzido a 

partir da cana-de-açúcar, através do Programa de Aceleração do Crescimento – Fase Dois 

(PAC 2). É o Sistema de Logística de Etanol GO-MG-SP que segundo Dornelles (2013), teria 

como proposta movimentar por meio da infraestrutura dutoviaria cerca de 12,0 bilhões de 

litros de etanol da região central do país até o porto de Caraguatatuba, localizado em São 

Paulo.  
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Figura 10: Sistema Logístico de etanol GO-MG-SP, desenvolvido pelo PAC2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Página do PAC
4
. 

 

Segundo Aracri (2015), o primeiro trecho de etanolduto compreendido entre Ribeirão 

Preto e um centro de armazenagem em Paulínia foi concluído e inaugurado em 2013. De 

Paulínia, o etanol segue para as Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo para 

ser distribuído aos postos necessários. Além disso, também é destinada à exportação 

utilizando como meio de transporte o Porto de Santos.  

De acordo com o Relatório de Impacto Ambiental – Projeto LOGUM – Trecho 

Paulínia – RMSP – Santos (2014) com base nos dados de produção que a indústria 

sucroalcooleira apresentou referente à produção do etanol, houve a necessidade de elaborar 

um projeto com o objetivo de captar, transportar, armazenar e a distribuir este combustível de 

modo que sua demanda seja beneficiada. Portanto, houve a indicação do transporte de etanol 

através dos dutos que facilitam a interligação de modais de transportes.  

 

 

___________________
 

4
 Disponivel em: < http://www.pac.gov.br/noticia/6eacdcfd> Acesso em 20 de setembro de 2016. 

http://www.pac.gov.br/noticia/6eacdcfd
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A Logum Logística S. A. é a empresa responsável pela construção e operação do 

“etanolduto” que vem sendo desenvolvido através do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC 2). Esta empresa foi criada no dia 1º de março de 2011, tendo como 

principal responsabilidade a implantação deste abrangente e integrado Sistema Logístico 

multimodal de transporte e armazenagem de etanol (LOGUM LOGÍSTICA, 2016).  

 

A Logum Logística S.A. vai reunir não apenas uma rede de dutos para transportar 

etanol, mas todo um sistema logístico que inclui, além dos dutos, um sistema de 

transporte por hidrovias, rodovias, cabotagem e também operação de terminais 

aquaviário, portos e armazéns (ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL, 2014, p. 6). 

 
Figura 12: Sistema multimodal de logística de etanol da Logum Logística S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
[...] é possível notar que uma etapa do projeto tem como objetivo principal a coleta 

do etanol nas regiões produtoras, concentrando o produto no Terminal de Paulínia. A 

partir do Terminal de Paulínia, a principal função do sistema é a distribuição do 

etanol aos principais centros consumidores, seja na Região Metropolitana de São 

Paulo ou em outros grandes centros de consumo no Brasil ou no exterior, por meio 

do transporte marítimo. Este trecho pós Paulínia é que define o Projeto Logum aqui 

denominado trecho Paulínia – RMSP –Santos (ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL, 2014, p. 7).  

 
 

De acordo com a empresa Logum Logística S.A, o segundo trecho de 143 km de 

extensão entre Uberaba e Ribeirão Preto entrou em operação em abril de 2015, ampliando 

ainda mais a área de cobertura do “etanoldutos”. Alguns trechos já estão operando a 

transferência de etanol anidro e hidratado com origem nos estados do Centro Oeste, Minas 

Gerais e São Paulo atendendo o mercado consumidor das Regiões de Campinas, Grande São 
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Paulo e Rio de Janeiro e oferecendo a opção da operação de cabotagem para as Regiões Norte 

e Nordeste, bem como operações de exportação com base do serviço de carregamento de 

navios no Terminal portuário da Ilha D’água. O projeto, quando concluído, terá uma 

capacidade instalada suficiente para atender à crescente demanda de transporte de etanol, 

através de um sistema ambientalmente limpo e sustentável gerando mais de 10 mil empregos 

diretos e indiretos.  

Este Sistema de Logística de Etanol GO-SP-MG ainda esta em fase de 

desenvolvimento, pois em algumas áreas não foi realizado sua instalação. A questão ambiental 

é o principal fator que vem dificultando a execução das obras, pois determinados lugares estão 

em áreas de preservação ambiental. Segundo o Jornal Canal da Bioenergia
5 

(2016), este 

sistema só chegará a Goiás no ano de 2020, sua prioridade será a finalização dos pontos de 

entrega do etanol ao invés dos de coleta.  

Segundo Martins (2014), o setor sucroenergetico teve seu desenvolvimento durante 

um processo de pesquisa e desenvolvimento que garantisse o destaque do setor agrícola 

brasileiro. As usinas de cana-de-açúcar instaladas no Brasil procuravam se adequar ao cenário 

da economia nacional através de inovações e com o intuito de integrar áreas agrícolas e 

industriais. Com isso, o sistema de transporte contribuiu no impacto dos custos e desempenho 

de atividades logísticas, como nível de serviço ao cliente e gestão de estoques.   

O transporte no país apresenta uma importância no fator de produção na economia e 

incentivadora de riqueza e desenvolvimento, servindo também como ligação entre a zona 

produtora e consumidora. As empresas utilizam e dependem do transporte para realizarem 

suas atividades, recebem insumos de seus fornecedores e levar seus produtos ate os 

consumidores (ROCHA, 2015). 

Os sistemas logísticos devem ser aprimorados por meio de novas estratégias que 

auxiliem no transporte da cana, pois este sistema auxilia na melhoria e eficácia operacional 

das usinas, atuando de forma a integrar as questões agrícolas e industriais. A escolha do tipo 

de transporte a ser utilizado pelo transporte da cana-de-açúcar ou de seus produtos (açúcar e 

álcool) é influenciada pelos fatores de custo, tempo de permanência no transito até seu 

destino, risco da carga e frequência do transporte (FARIA e COSTA apud MARTINS, 20014).  

 

_______ 

5
 Disponivel em: http://www.canalbioenergia.com.br/ 

http://www.canalbioenergia.com.br/
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Como podemos observar a Mesorregião do Triângulo Mineiro esta favorecida de 

diferentes modais de transporte que podem ser utilizados na logística da cana-de-açúcar. 

Muitas usinas ainda são “obrigadas” a utilizar o modal rodoviário como principal transporte 

deste produto, uma vez que este é considerado mais acessível em relação aos demais, como o 

caso das ferrovias, que apesar dos custos mais baixos de frete, não vêm recebendo grandes 

investimentos por parte do Governo Federal. Além disso, segundo Martins (2014), o excesso 

de peso dos caminhões colabora com o aumento dos custos operacionais do transporte 

rodoviário, devido à elevação no consumo de combustíveis, desgaste de pneus, problemas 

mecânicos e os acidentes que podem ocorrem nas estradas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi analisar o processo de expansão do setor sucroenergetico 

na Mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba tendo como base fatores históricos, 

geográficos, econômicos e políticos, procurando compreender de que maneira esta região foi 

sendo ocupada por canaviais e usinas ao longo das ultimas décadas. Este trabalho teve como 

contribuição apresentar como se deu a concentração da atividade sucroenergética na região e, 

de que maneira a logística se transformou em um meio de instrumentalização do território 

pelo capital com o objetivo de converter em fator de acumulação através da circulação de 

mercadorias.  

A produção canavieira no Brasil foi impulsionada pelos colonizadores portugueses que 

trouxeram este produto para ser desenvolvida nas regiões do Nordeste e Sudeste, 

especificamente em São Paulo, que apresentou grandes resultados devido suas condições 

climáticas. Para que esta atividade se desenvolvesse no país, o governo federal investiu em 

alguns projetos, como o PROALCOOL e IAA, dando isenção de impostos para a criação de 

usinas deste setor. Estas medidas auxiliaram no crescimento econômico do país e na expansão 

do setor a outras regiões, principalmente na Mesorregião do Triângulo Mineiro, que despertou 

nos empresários um lugar “ideal” para plantações e construções de usinas, uma vez que esta 

região também apresenta fatores climáticos que auxiliam no desenvolvimento do produto e 

localização “estratégica”, ou seja, perto de rodovias (GO-206) e estados (São Paulo e Goiás) 

que facilitam o fornecimento e distribuição do produto. 

Com o passar dos anos, o setor sucroenergético teve que ser reestruturado, sendo 

assim, surgiu à bioeletricidade gerada a partir da queima do bagaço da cana-de-açúcar para a 

geração de energia elétrica, atualmente utilizado apenas nas usinas e em carros flex fuel. Estes 

novos recursos auxiliaram o setor sucroenergetico a permanecer ativo no mercado, 

contribuindo cada vez mais na expansão deste setor para diferentes regiões. Além disso, para 

auxiliar no desenvolvimento desta atividade, algumas usinas investiram em novas tecnologias, 

com o intuito de alavancar um crescimento na produção em pouco tempo, utilizando como 

recursos máquinas destinadas ao corte, colheita e distribuição dos produtos.  

Quando tratamos da questão logística no setor sucroenergetico, é importante frisarmos 

que esta se trata como um processo que envolve planejamento, programação e controle para 

que o fluxo e armazenagem dos produtos possa atender seus consumidores (Council of 
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Logistic of Management apud Bernardes e Ferreira, 2013). Sendo assim, a preocupação das 

usinas é justamente realizar suas atividades de distribuição, fornecimento aos seus clientes de 

forma segura e eficiente.  

No componente logístico de uma usina, o principal fator responsável para a realização 

desta atividade se refere ao transporte, ou seja, é através deste meio que será distribuído os 

produtos às devidas localidades. Na realização do trabalho de campo nas cidades pertentes ao 

Triângulo Mineiro, percebemos que as usinas que haviam se instalado nesta região tinham 

como principal meio de transporte o rodoviário, uma vez que este se caracteriza como sendo 

“mais barato” em sua utilização. Também identificamos que este fato pode trazer grandes 

consequências para o empregador/empregado e consumidores, como por exemplo: demora na 

entrega dos produtos, maiores riscos de acidentes, além de perda de mercadorias, uma vez que 

a cana-de-açúcar não pode ser transportada por muito tempo, pois tende a perder suas 

características.   

Como mencionado, o transporte rodoviário, apesar de ser o mais utilizado pelas 

usinas, apresenta risco aos caminhoneiros, como é o caso do transporte de etanol, considerado 

um produto inflamável e perigoso. Neste sentido, novas alternativas de substituição de modais 

foram surgindo como forma de precaução, através do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC 2) do Governo Federal, que elaborou um projeto de distribuição de etanol 

através de uma rede de dutos instalados  nas estradas com o intuito de realizar o transporte do 

etanol até os pontos de distribuição, contribuindo para a diminuição do tempo de espera do 

produto e riscos de acidentes nas estradas. O “etanolduto” pode evitar emissões de gases do 

efeito estufa e reduzir prazos e custos de entrega, porém, há um alto custo na sua instalação e 

nos desafios ambientais, o que impede o andamento de algumas obras devido às licenças 

ambientais que não foram liberadas. O Sistema de Logística de Etanol GO-MG-SP ainda esta 

em desenvolvimento, todavia, recentemente as obras foram “suspensas” devido à falta de 

licenças ambientais, uma vez que alguns tubos estavam sendo instalados em áreas que 

causariam riscos a fauna e flora da área.  

A criação do “etanolduto” teve como proposta a diminuição dos possíveis acidentes 

que podem ser causados e principalmente na diminuição do tempo de distribuição deste 

produto, sendo assim, tendo o mesmo objetivo, a Empresa São João Cargil (SJC Bioenergia) 

desenvolveu a criação de balsas para auxiliar no transporte da cana-de-açúcar até as usinas 

localizadas no estado Goiás. A balsa esta sendo construída na margem mineira do Rio 
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Paranaíba, e estima-se que o retorno esperado para a usina após sua construção poderá ser de 

cerca de R$ 2 milhões de reais. Na criação da balsa, a empresa São João Cargil terceirizou 

operários de uma empresa do Mato Grosso e algumas pessoas vieram da Companhia Vale do 

Rio Doce para auxiliar na criação e manutenção.  

Primeiramente, como podemos observar a Mesorregião do Triângulo Mineiro obteve 

um crescimento muito grande em relação à expansão do setor sucroenergetico, e até hoje vem 

desenvolvendo maneiras através de novos meios de transportes dos produtos como 

apresentados no decorrer do trabalho, características geográficas que desperta o interesse dos 

empresários, estes fatores vem contribuindo para que esta região esteja sempre em 

desenvolvimento econômico, contribuindo para que novas usinas sejam instaladas na região.   

Finalizo este trabalho com a sensação de dever cumprido e com a certeza que ele foi 

extremamente enriquecedor. Adensou meus conhecimentos acerca da expansão e logística do 

setor sucroenergetico na Mesorregião do Triângulo Mineiro. Por se tratar de um Trabalho de 

Conclusão de Curso, as reflexões realizadas são ainda muito iniciais e apontam para a 

necessidade de serem produzidos novos e mais detalhados estudos acerca desta temática, 

acrescentando e explanando novas questões e levantamentos sobre a expansão e logística do 

setor sucroenergetico no Triangulo Mineiro.  
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