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RESUMO 

 
O presente trabalho tem por objetivo analisar como a definição de indicadores para o cálculo 
de sustentabilidade pode ajudar a compreender o processo de expansão do setor 
sucroalcooleiro em regiões de fronteira. O campo de aplicação foi na microrregião de Ceres 
no estado de Goiás, que tem um histórico marcado pela expansão da Fronteira Agrícola. Para 
o desenvolvimento da pesquisa foi necessário identificar e escolher os indicadores de 
sustentabilidade em seus aspectos: ambiental, social, econômico e institucional. A partir da 
recente expansão da cana na região foram escolhidos municípios que sediam usinas e 
municípios que observaram apenas a expansão agrícola da atividade. Com a construção das 
variáveis, os dados foram analisados por meio da ferramenta Dashboard Of Sustainability – 
DoS (Painel da Sustentabilidade). Após a aplicação dos indicadores e análise dos resultados 
foi possível verificar quais foram os indicadores que demonstraram perfil de 
desenvolvimento, o que consideramos ser mais sustentável, e, quais demonstraram perfil de 
variação negativa, o que consideramos não sustentáveis. Em linhas gerais, os índices 
institucional e social foram melhores nos municípios sedes de usinas; o índice ambiental foi 
melhor nos municípios não sedes de usinas; e, o índice econômico não demonstrou diferença 
entre municípios sedes ou não sedes. Fica patente que a definição de indicadores para 
mensurar a sustentabilidade de um processo constitui-se também importante ferramenta para a 
própria compreensão deste mesmo processo. 

 
PALAVRAS CHAVES: Setor Sucroalcooleiro, Fronteira Agrícola, Estado de Goiás (Brasil), 
Indicadores de Sustentabilidade e Dashboard of Sustainability. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze how a definition of indicators for calculation of sustainability can 
help understand the process of expansion of the sugarcane sector in frontier regions. The area 
for was applied to the microregion of the state of Goiás, which has a history marked by the 
expansion of the Agricultural Frontier. For the development of the research was necessary to 
identify and select indicators of sustainability aspects: environmental, social, economic and 
institutional. From the recent expansion of sugarcane in the region were chosen towns that 
base plants and towns that only observed the expansion of agricultural activity. With the 
construction of the variables, the data were analyzed by means of the tool Of Sustainability 
Dashboard - DoS. After applying the indicators and analyzing the results, it was possible to 
verify indicators demonstrated development profile, the one that is more sustainable, and 
those that showed negative growth profile, which was considered unsustainable. All in all, 
institutional and social indices were better in towns having plants, the environmental index 
was better in towns not having basing or non-basing towns. It is evident that the  definition of 
indicators to measure the sustainability of a process is also an important tool for the 
understanding of this very same process. 

 
KEY-WORDS: Sugarcane Sector, Frontier Agricultural, State of Goiás (Brazil), Indicators of 
Sustainability and Dashboard of Sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O tema da sustentabilidade da expansão da cana-de-açúcar tem estado tão em 

evidência, que o órgão superior do judiciário, Superior Tribunal Federal (STF) convocou uma 

audiência pública para esclarecer sobre a prática de queimadas em canaviais em abril de 2013. 

Esta audiência visava passar as informações mais relevantes sobre o tema aos outros 

componentes do STF para que pudessem ponderar todos os valores e tomassem a decisão em 

uma lide processual do Estado de São Paulo contra o Município de Paulínia. Fica claro, não é 

possível tomar decisão tão importante sem ponderar os valores sustentáveis, não se tratando 

apenas de aplicar uma regra a um caso concreto, mas ao se tratar da sustentabilidade que vai 

além. 

 O Estado de Goiás tem sido palco do crescimento da produção de cana-de-açúcar 

registrado em anos recentes, principalmente por causa da ocupação de novas áreas, como 

consequência do avanço da Fronteira Agrícola, muitas vezes em substituição de culturas. 

Dentre os fatores que têm impulsionado este crescimento, podemos destacar as características 

do solo, o preço das terras, o clima, e, os incentivos e anistia de impostos dados pelas 

prefeituras como forma de fortalecer a produção nos municípios. 

 O crescimento da atividade sucroalcooleira tem trazido várias discussões acerca dos 

problemas históricos que ela apresenta, relacionados ao meio ambiente e à sociedade, nas 

localidades onde a atividade já se consolidou (como é o caso do Estado de São Paulo). Por 

esta razão, algumas questões sociais, institucionais e ambientais precisam ser adequadamente 

discutidas e os problemas enfrentados, para que a expansão estimada não ocorra com grandes 

perdas para a sociedade, tornando a atividade insustentável. 

Não há estudos comprobatórios de que a política agroenergética cumpre o papel de 

desenvolvimento sustentável anunciados pelos governos, ou mesmo pesquisas que esclarecem 

o grau de sustentabilidade do complexo canavieiro implantado no Estado de Goiás. Muito 

pelo contrário, há indícios de que o setor é responsável pela degradação ambiental e pela 

exclusão e deterioração social. Esse paradoxo, crescimento econômico e insustentabilidade 

socioambiental do setor, deverão ser analisados. 
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 Desta forma, a problemática surge das transformações ocorridas no espaço produtivo, 

que estão propensas à impactos no desenvolvimento, sejam eles positivos ou negativos; pois, 

estes impactos tendem a reproduzir a dinâmica de expansão da cana-de-açúcar observada em 

outras áreas, ou seja, nas áreas que sofreram alterações em decorrência da mudança do padrão 

tecnológico. Assim, é possível que ocorram os mesmos impactos no perfil de 

desenvolvimento causados pela reconfiguração do espaço produtivo de outras áreas. 

 A sustentabilidade ou não da atividade é preocupante, vez que os impactos podem ser 

irreversíveis. Mas, não só o setor sucroalcooleiro precisa ter essa preocupação com a 

sustentabilidade. A discussão sobre o tema foi registrada pela primeira vez na década de 1960, 

quando foi identificado o uso indiscriminado dos recursos naturais pelo homem, visando 

produção e lucro em curto prazo. Desde então, o tema vem sendo discutido, mas ganhou 

maior força nas décadas finais do século XX por causa de uma maior consciência dos 

problemas ambientais. Segundo Barbieri e Silva (2011) o conceito de sustentabilidade suscita 

polêmicas, pois diverge em suas interpretações; sendo utilizado frequentemente no lugar de 

desenvolvimento sustentável. 

 Para Sachs (2009), o conceito de desenvolvimento sustentável vem de um longo 

processo histórico crítico da relação entre a sociedade civil e seu meio natural, podendo ter 

outras definições: sustentabilidade, crescimento sustentável, ecodesenvolvimento, 

crescimento econômico, etc.. O importante é reconhecer a necessidade de fazer algumas 

considerações a respeito: de crescimento econômico, desenvolvimento e sustentabilidade. 

Quando destacamos sobre crescimento estamos nos referindo a uma evolução de algo, 

podendo relacionar à ideia de progresso, de modernização, de riqueza, de expansão, ou seja, 

de aumento no âmbito econômico. Desenvolvimento já vem além do crescimento econômico, 

pois considera uma melhoria na qualidade de vida além do crescimento econômico, 

proporcionando também bem-estar pessoal e social. Já a sustentabilidade é mais abrangente, 

pois prevê o crescimento econômico, com o desenvolvimento - social, cultural, ecológico, 

ambiental, territorial, econômico, político nacional e internacional - de forma constante. 

Assim, esta é a nova maneira de a sociedade se relacionar com o seu ambiente e garantir a sua 

própria continuidade. Já para Bellen (2006), “a formulação de uma definição para o conceito 

de desenvolvimento sustentável ainda gera diversas interpretações, existindo, segundo alguns 

autores, certo grau de consenso em relação às necessidades de se reduzir a poluição 
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ambiental, eliminar os desperdícios e diminuir o índice de pobreza” (BARONI, 1992, p.22 

apud BELLEN, 2006). 

O crescimento econômico, embora seja condição necessária para o progresso1, nem 

sempre é condição suficiente para o desenvolvimento verdadeiro. Segundo Sachs (2003, p. 

26) o desenvolvimento sustentável é que levará a privilegiar a geração de empregos com 

postos de trabalho com remuneração adequada; as políticas privilegiadoras à inserção 

produtiva; e, dará ênfase à educação e saúde. Na tentativa de consolidar os conceitos e 

métodos do que seria desenvolvimento sustentável, vários fóruns e conferências foram 

realizadas, tendo como marco o Relatório Brundtland em 1987, com a publicação do relatório 

“Nosso Futuro Comum”, e consagrado em 1992 na Conferência do Rio. Nesse relatório, entre 

outras coisas, chegou-se à conclusão da necessidade de mudança na base do enfoque de 

desenvolvimento, já que o planeta e seus sistemas ecológicos estavam sofrendo vários, graves 

e irreversíveis impactos negativos. Desta forma, o desenvolvimento sustentável passou a ser 

conhecido e citado por vários autores como “aquele que atende às necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade de as futuras gerações atenderem também as suas” (CMMAD, 

1991, p.9; e, GUIMARÃES, 2010, p. 65). 

 A discussão sobre o uso e determinação de indicadores inicia-se em 1960, tendo uma 

breve ‘pausa’ nos anos 70, e se fortalecendo nos anos 90, com a Rio-92. Desde então, vários 

estudos estão sendo realizados em busca de indicadores que avaliem a sustentabilidade de um 

país ou de uma região específica; mas até o presente momento não há consenso e nem clareza 

quanto ao significado que assume.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2012) a discussão 

sobre Desenvolvimento Sustentável e indicadores de sustentabilidade já fazia parte da pauta 

de reuniões desde 1996, fazendo com que a Comissão de desenvolvimento sustentável das 

Nações Unidas listasse o Livro Azul, documento que menciona 134 indicadores que os países 

signatários da Agenda 21 deveriam seguir para desenvolver-se sustentavelmente. A primeira 

redução da lista de indicadores foi realizada em 2000, quando caiu para 57 indicadores, e, 

ainda, recebendo diretrizes metodológicas. Essa diminuição se dá, segundo o próprio IBGE, 

                                                
1 O termo ‘Progresso’ aqui é considerado assim o crescimento econômico, tecnológico, produtivo, acrescido de 
crescimento social, de melhoria na qualidade de vida, de melhoria em habitação, de mais oportunidades de 
emprego, de melhor distribuição da renda, e, de saúde. 
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de forma pragmática, pela supressão dos indicadores para os quais não existe atualização 

disponível desde a última versão publicada em 2008. Foi o caso dos indicadores relativos à 

desertificação e arenização, ao tráfico e criação de animais silvestres e aos gastos públicos 

com a proteção ao meio ambiente. Desta forma, para a utilização pelo IBGE dos indicadores, 

foi feita uma adaptação à realidade brasileira, quando foram elaborados, então, 50 indicadores 

separados em Sociais, Ambientais, Econômicos e Institucionais 

O primeiro desses quatro grupos traz dezenove indicadores sobre população, 
equidade, saúde, educação, habitação e segurança; o segundo, dezoito, sobre 
atmosfera, terra, mar, biodiversidade e saneamento; o terceiro, nove, sobre estrutura 
econômica e padrões de produção e consumo; o último, quatro, sobre a infra-estrutura 
telefônica e os gastos públicos com pesquisas, desenvolvimento e meio ambiente 
(IBGE, 2012, p. 9) 

 Desde então, estabelecer indicadores para aferir o desenvolvimento sustentável tornou-

se um problema de pesquisa, pois em todo o mundo, a longevidade das estatísticas sociais e 

econômicas contrasta com a brevidade dos indicadores ambientais. Mesmo o IBGE ao 

formular indicadores para serem utilizados no Brasil, se deparou com o problema da 

insuficiência de dados importantes ou com a deficiência histórica dos dados, como exemplo a 

poluição atmosférica em áreas urbanas, a qualidade da água, os recursos hídricos, erosão do 

solo ou emissão de gases ligados ao efeito estufa, a degradação de biomas importantes, como 

o Cerrado e a Caatinga. Além do mais, a leitura dos indicadores deve ser realizada de maneira 

conjunta, possibilitando uma análise geral em determinada área. 

Na atualidade, existem muitas iniciativas de construção de indicadores de 
sustentabilidade, mas, em sua grande maioria, as variáveis não se encontram 
necessariamente integradas e ordenadas, a não ser para responder temas bem 
específicos (por exemplo, qualidade de água e do ar, biodiversidade ou 
desertificação), e geralmente em escala local. Os indicadores de nível regional, ou 
nacional, ainda requerem um grande esforço para apresentarem agregação, 
harmonização e regionalização dos dados que alimentam os indicadores (TAYRA e 
RIBEIRO, 2006, p. 93). 

 Os indicadores de sustentabilidade não são perfeitos por não serem universalmente 

aplicáveis, por esse motivo se faz necessário conhecer as particularidades dos sistemas para 

que se formem os indicadores (BELLEN, 2006, p. 48; EMBRAPA, 2008, p. 2) 

Deve-se ressaltar que não existem indicadores gerais para comparação entre distintos 
agroecossistemas, sendo necessária a definição desses em função das condições 
agroecológicas e sócio-econômicas culturais presentes em cada região ou área de 
pesquisa. Os indicadores devem apresentar, entre outros fatores, simplicidade de 
mensuração e repetibilidade ao longo do tempo, sensibilidade para detectar mudanças 
no sistema e permitir o cruzamento com outros indicadores (EMBRAPA, 2008, p. 2). 
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Quando se trata de indicadores ou índices de sustentabilidade, o debate está apenas no 

início, pois não há, até o presente momento, uma fórmula ou receita consensual para avaliar o 

que é sustentável e o que é insustentável. Encontrar os indicadores e as informações 

necessárias para o cálculo da sustentabilidade é algo complexo, pois eles devem informar 

sobre o progresso em direções que devemos considerar sustentáveis. Segundo Bellen (2006), 

não há consenso sobre a melhor definição para unificar indicadores referentes à 

sustentabilidade, mas estes devem simplificar as informações complexas, melhorando o 

processo de comunicação.  

Nos indicadores de sustentabilidade os padrões referem-se a valores estabelecidos ou 

desejados pelas autoridades governamentais ou obtidos por um consenso social e utilizados 

em um senso normativo como valor técnico de referência a fim de ser alcançado e de 

melhorar a qualidade ambiental, diminuindo o ‘gap2’ existente 

Índices ou indicadores funcionam como um sinal de alarme para manifestar a situação 
do sistema avaliado, pois são valores estáticos, isto é, dão uma fotografia do momento 
atual. Sabendo que a natureza e a economia são sistemas dinâmicos, os índices não 
captam certos fenômenos que ocorrem no sistema, como a mudança tecnológica ou a 
adaptabilidade dos sistemas sociais (SICHE et. al., 2007, p. 143). 

 Os indicadores de sustentabilidade passam a ser a maneira intuitiva de monitorar os 

complexos sistemas sociais, econômicos, institucionais e ambientais, medindo e transmitindo 

as informações necessárias para o processo decisório, para a participação da sociedade e para 

os gestores públicos, devendo ser analiticamente legítimos e construídos dentro de uma 

metodologia coerente para a sua mensuração. Diante desse fato é que há falta de consenso 

sobre a melhor definição para se unificar indicadores para a área sustentável, pois esta área 

requer sistemas interligados e inter-relacionados. 

 Fica clara que a dificuldade metodológica para medir ou avaliar a sustentabilidade por 

meio de indicadores, ocorre em virtude da complexidade e da falta de consenso sobre o 

próprio conceito. Por esse motivo conceituamos a sustentabilidade no item 2.1, como as 

atividades que visam o equilíbrio das atividades humanas no desenvolvimento das potências 

ambiental, econômica, social e institucional, ao conceber o desenvolvimento como um 

processo sistêmico, interligado, dinâmico e constante para todos, também sendo chamado de 

Desenvolvimento Sustentável. 

                                                
2 ‘Gap’ é o intervalo compreendido entre o perfil real e o perfil desejado. 
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 Um dos desafios da presente análise está na definição de um referencial teórico-

metodológico para subsidiar a avaliação do impacto da expansão do setor sucroalcooleiro em 

pequenos municípios goianos; vez que existe uma carência de referencial e de indicadores 

adequados para orientações em relação aos indicadores básicos a serem utilizados na 

avaliação de impactos socioambientais, fazendo com que os resultados se deem de formas 

diversas sem apoio de um marco conceitual (VIEIRA, 2006). Devem ser avaliados os 

impactos refletidos por essas mudanças, nas dimensões econômica, social, ambiental e 

institucional, como por exemplo, os fatores fisiográficos e de infraestrutura no local de 

instalação das usinas; pois, segundo Ribeiro (2010), estes são essenciais e relevantes para a 

cadeia produtiva da cana-de-açúcar e à expansão da fronteira agrícola, cuja tendência se dá 

em torno de áreas onde já existe infraestrutura. 

 No processo de expansão foi possível verificar determinados impactos em áreas que 

mais ampliaram sua produção de cana-de-açúcar, sendo que as transformações ocorreram em 

vários aspectos: ambiental pela conversão de solos de qualidade inferior em terras férteis, 

reconfiguração do uso do solo de culturas temporárias para monocultura, qualidade do ar pela 

prática de queimadas, modificações no estado do solo (BORGES e CASTRO, 2010; 

CAPACLE CORREA, 2013; IPEA, 2010a; MESQUITA et al.; 2007; NASSAR et al. 2008; 

PETRINI, 2012; PIACENTE, 2005; RODRIGUES, 2009; SEVERIANO et al. 2009; SILVA e 

FERREIRA, 2010); econômico pela aplicação de capital na valorização das terras pelo 

aumento da produtividade e da infraestrutura, arrecadação de impostos (CARRIJO 2008; 

FERREIRA, 2010; RESENDE, 2002; SILVA, 2008); social em alteração dos postos de 

trabalho (agrícola ou industrial), densidade demográfica, mortalidade infantil, nível de ensino 

(BACCARIN, GEBARA e BORGES JÚNIOR, 2011; CANÇADO et. al. , 2006; DUFEY, 

2008; FONSECA, 2010; MACEDO, CIPOLA e FERREIRA, 2010; MORAES, 2007; 

NEMARUMANE e MBOHWA, 2013; PIETRAFESA, 1995); e, institucional na 

responsabilidade fiscal, gestão democrática, participação social, etc. (AMARAL et. al., 2008, 

BARROS, 2011; BARBIERI, 2011; GOLDEMBERG, 2013; LOUREIRO, 2008; VEIGA, 

2010). Vários estudos buscam compreender as transformações e os impactos consequentes 

dessa nova etapa de expansão, mas ainda existe a necessidade de contribuir com a construção 

de um modelo capaz de compreender o próprio processo de expansão nos municípios 

compreendidos na zona de Fronteira Agrícola.   
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 O trabalho tem como premissa a abordagem multidisciplinar, transitando a definição 

de indicadores por diversas áreas do conhecimento. O esforço maior está em captar o reflexo 

da expansão em níveis sustentáveis, nas áreas social, cultural, ecológica, econômica, política, 

etc; utilizando-se dos conhecimentos técnicos e teóricos da geografia para caracterização do 

solo, fertilidade e topografia; do geoprocessamento na captação de dados e de imagens; da 

economia ao analisar as relações capitalistas, o Produto Interno Bruto - PIB e a situação 

econômica do município; da administração pública, ao verificar as questões institucionais que 

versam sobre relações políticas, planos de governo e os agentes públicos responsáveis; da 

sociologia ao conceituar e analisar as relações sociais, o Índice de Desenvolvimento Humano 

- IDH, a empregabilidade, e a participação social; da estatística ao mensurar os dados e 

correlacioná-los; e, das ciências ambientais que englobam todas as características ambientais. 

Enfim, a interdisciplinaridade é característica fundamental para a definição de indicadores 

capazes de calcular a sustentabilidade, bem para a análise e compreensão do processo de 

expansão. 

 Este trabalho apresenta ineditismo pelo fato de pensá-lo como uma forma de 

percepção do fenômeno; ou seja, trata-se de compreender até que ponto os indicadores que 

estudam a sustentabilidade da cana-de-açúcar na microrregião de Ceres, constituem-se de uma 

forma de compreender o processo de expansão.  

 Além do mais, na própria construção do trabalho apresentamos sua contribuição na 

sistematização dos indicadores; pois a questão de definição de indicadores não é um consenso 

(FERREIRA, 2000; GUIMARÃES, 2009; POLAZ, 2009 e VEIGA, 2010); nos modelos 

atuais faltam indicadores capazes de mensurar o índice institucional, sendo este essencial na 

identificação do perfil sustentável nos municípios que sofrem influência da expansão da cana-

de-açúcar; e, eles não captam a existência de impactos diferenciados no processo de expansão 

do setor sucroalcooleiro em municípios sedes de usinas e municípios que apenas observam a 

expansão na parte agrícola.   

 Os indicadores deverão compor os quatro índices sustentáveis já mencionados, que 

resultarão no perfil de cada município em análise. A leitura dos resultados, por meio do uso da 

ferramenta Dashboard, poderá relacionar cada município em momentos diferentes, capazes de 

fornecer as informações do padrão de seu crescimento; e também relacionar um município 

com outro, para saber dentre os municípios analisados qual tem o perfil mais sustentável. 
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Hipóteses 

 Assim, partimos da hipótese de haver um desequilíbrio que precisa ser identificado 

para, se possível, ser revisado e ajustado às necessidades futuras. E, de que os indicadores 

atuais utilizados para o cálculo da sustentabilidade buscam informar apenas a sustentabilidade 

ou não de determinado fenômeno; muitas vezes não são suficientes para identificação e 

caracterização do perfil sustentável em pequenos municípios localizados em zona de nova 

fase de expansão de fronteiras, ou seja, em locais que sofrem reordenamento na estrutura 

produtiva com a expansão da cana-de-açúcar, sem alterar suas relações capitalistas, a grande 

maioria por não contemplar os índices institucionais. 

 Na sequência, buscaremos levantar o estado da arte desta temática, suas definições e 

importância da construção de indicadores capazes de demonstrar quais os índices de 

sustentabilidade que mais apresentaram alterações com a expansão da cana-de-açúcar, e, 

necessitam consequentemente de mais atenção dos tomadores de decisões para o 

estabelecimento de políticas públicas que visam o desenvolvimento sustentável.  

Outra hipótese é de que os impactos tendem a reproduzir a dinâmica de expansão da 

cana-de-açúcar observada em outras áreas, ou seja, nas áreas que sofreram alterações em 

decorrência da mudança do padrão tecnológico é possível que ocorram os mesmos impactos 

no perfil de Desenvolvimento Sustentável causados pela reconfiguração do espaço produtivo 

de outras áreas. 

E por último, se for possível verificar o perfil sustentável dos municípios, será possível 

“exercer uma governança ambiental e territorial pró-ativa, a qual nos permita antecipar vários 

problemas relacionados à indústria sucroalcooleira, já observados, tanto em Goiás, quanto em 

outros estados da federação” (RIBEIRO, 2010, p. 34), corroborando com o objetivo proposto 

em encontrar indicadores eficientes para calcular se a expansão da cana se dá de forma  

sustentável; e, como esse processo funciona. 

 

Objetivo 

 O ponto principal está na avaliação dos resultados. A tese pretende demonstrar em 



23 
 
que medida a definição de indicadores para cálculo da sustentabilidade da expansão da cana-

de-açúcar na Microrregião de Ceres contribuem para a sua compreensão, ou seja, em 

reconhecer como a definição de indicadores que expressem e avaliem uma realidade 

complexa referente à sustentabilidade em um determinado processo (no caso a expansão do 

setor sucroalcooleiro), pode auxiliar na compreensão desse processo, sem cair no 

determinismo científico.  

 Este trabalho teve como propósito, ainda, trazer para a discussão a dimensão e a 

importância de se definir indicadores, capazes de demonstrar o perfil sustentável da expansão 

da cana-de-açúcar, para a compreensão do próprio processo de expansão; ausente na maioria 

dos trabalhos desenvolvidos na área socioambiental, imprescindível para uma conduta 

metodológica que busca compreender e explicar uma realidade tão complexa. 

Assim será possível analisar se o crescimento econômico, os interesses sociais e os 

impactos causados pelo ciclo da cana-de-açúcar estão alinhados de forma sustentável. Serão 

abordadas questões relativas ao crescimento econômico e sua relação com o desenvolvimento, 

pois tratam de uma das principais questões polêmicas em torno do conceito de 

sustentabilidade, necessárias para escolha de indicadores possíveis de identificar se a 

expansão tem ou não caráter sustentável. 

 Pretende-se avaliar a questão ambiental, social, econômica e institucional em 

momentos distintos de expansão do setor sucroalcooleiro, esperando que este trabalho 

contribua para a compreensão desta dinâmica de expansão. Com a compreensão da dinâmica 

de expansão do setor sucroalcooleiro é possível que haja maior contribuição no embasamento 

das tomadas de decisões políticas; no processo de aprendizado social, ao permitir aos 

envolvidos a apropriação reflexiva do processo; no controle social ao tornar os resultados 

transparentes, ao fortalecer a gestão democrática; e, a sustentabilidade seja a busca contínua e 

permanente em áreas de expansão. 

 Desta forma, procuramos observar os impactos em termos sustentáveis resultantes 

desta expansão na Microrregião de Ceres, através de uma ferramenta de fácil visualização e 

aplicação. 

Metodologia 
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O uso epistemológico da multidisciplinaridade demonstra ser necessário para a 

caracterização e compreensão do processo. Por meio da interdisciplinaridade é possível 

transcender a fragmentação e desarticulação do processo de conhecimento massificado nos 

séculos XIX e XX, e traçar indicadores possíveis para mensurar os impactos do complexo 

sucroalcooleiro ao desenvolvimento sustentável. 

 Será necessário utilizar os recursos metodológicos multidisciplinares para estabelecer 

indicadores que permitam avaliar, na perspectiva da sustentabilidade, o processo de expansão 

do setor sucroalcooleiro em regiões de Fronteira Agrícola, no Estado de Goiás, nos anos de 

2005 e 2010. A construção dos indicadores deve funcionar como uma heurística de apoio para 

a compreensão do processo de expansão, desde as questões ligadas ao meio ambiente até as 

questões ligadas à conduta humana, complexas e subjetivas. Por meio da aplicação dos 

resultados, iremos verificar em que medida a construção de indicadores contribuem para a 

compreensão de todo o processo de expansão da cana-de-açúcar, ao buscar responder a 

subjetividade presente nas mudanças ocorridas durante a dinâmica expansionista, ao 

desmistificar a crença de um conhecimento científico verdadeiro. Assim, discutiremos a 

importância dessa construção, que demonstra o perfil sustentável da expansão da cana-de-

açúcar, para a compreensão do próprio processo de expansão e não apenas dos resultados. A 

compreensão da dinâmica de expansão do setor sucroalcooleiro é importante no sentido de 

contextualizar a atividade, suas consequências e implicações. 

Para essa compreensão do processo de expansão, a multidisciplinaridade deve ser 

encarada como uma necessidade epistemológica, que demonstra de forma quantitativa e 

qualitativa as abordagens levantadas. Já a compreensão interdisciplinar é capaz de transcender 

a fragmentação e o plano fenomênico das heranças fortes do Empirismo e do Positivismo. A 

interdisciplinaridade é capaz de romper com a forma fragmentadora e desarticulada do 

processo de conhecimento que nos séculos XIX e XX foi sufocada pela racionalidade atrelada 

à Revolução Industrial. 

 Os temas ambientais, pela sua gênese social, implicam necessariamente a colaboração 

nos diferentes campos do conhecimento para serem problematizados. O próprio aparecimento 

das Ciências Ambientais veio para pensar o ambiente como um problema em que a ciência 

tem um papel basilar no processo de entendimento e equacionamento. Não há que se falar em 

compreensão de alterações socioeconômicas, ambientais e/ou institucionais sem falar da 
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articulação de várias ciências necessárias para a investigação da pluralidade dos saberes. A 

existência de intercâmbio entre essas várias ciências indica a multidisciplinaridade que  

evoca basicamente um aspecto quantitativo, numérico, sem que haja um nexo 
necessário entre as abordagens, assim como entre os diferentes profissionais. O 
mesmo objeto pode ser tratado por duas ou mais disciplinas sem que, com isso, se 
forme um diálogo entre elas. Uma abordagem multidisciplinar pode verificar-se sem 
que se estabeleça um nexo entre seus agentes. A bem da realidade cotidiana, cada qual 
continua a ver e tratar o seu objeto com os próprios critérios unidisciplinares, sem 
preocupar-se com qualquer outro que seja (PHILIPPI JR., 2000, p. 57). 

 Neste sentido, a multidisciplinaridade observará a expansão da cana-de-açúcar na 

microrregião de Ceres por vários universos disciplinares (social, ambiental, econômico e 

institucional), ao determinar as dimensões da realidade, cada um com seus respectivos 

domínios conceituais e linguísticos, que justapostos deverão produzir a compreensão de todo 

o processo de expansão. 

 Focamos o Positivismo lógico, que alimenta as práticas científicas no que concerne à 

produção de conhecimento. Demonstramos que os elementos teóricos justificaram as escolhas 

de determinados conjuntos de variáveis, dentre tantas à disposição, na construção de um 

modelo de avaliação do perfil sustentável na expansão do setor sucroalcooleiro. 

 Desta feita, conforme mencionado por Morin (2005), o pensamento complexo não se 

constitui em um procedimento ilógico, mas procura reconhecer as certezas e incertezas na 

dinâmica incessante pela criação de uma metodologia de avaliação da sustentabilidade, capaz 

de ultrapassar o determinismo clássico e de perceber que o mundo nunca foi estável nem 

repetitivo, pelo contrário, sempre evoluiu com base no equilíbrio e na instabilidade. 

 Este trabalho pretende mostrar que a realidade se apresenta e deve ser apreendida com 

base nos aspectos objetivos e subjetivos 

defende-se que um modelo, ou uma perspectiva teórica, do ponto de vista objetivo, 
deve dispor de técnicas e métodos de avaliação capazes de acionar e relacionar 
variáveis quantitativas e qualitativas sob o crivo técnico científico das práticas 
matemáticas, constituindo o ângulo regido pelos recursos da razão. No entanto, deve 
conter também mecanismos e recursos metodológicos capazes de colocar em 
evidência os elementos da realidade que se quer estudar, nomeados por alguns 
modelos de imponderáveis, pois os fenômenos socioambientais comportam aspectos 
subjetivos que se expressam em forma de sentidos e significados que determinadas 
técnicas não dão conta de apreender, e que o modelo proposto busca mensurar 
(VIEIRA, 2006, p. 66). 

 Metodologicamente, a tarefa consiste em reconhecer como a definição de indicadores 
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que expressem e avaliem uma realidade complexa referente à sustentabilidade em um 

determinado processo (no caso a expansão do setor sucroalcooleiro), pode auxiliar na 

compreensão desse processo, sem cair no determinismo científico.  

 Assim, diante da complexidade das questões sustentáveis, tendo em vista a análise 

socioambiental, econômica e institucional, que demanda gestão, políticas e programas para 

esta área, torna-se necessário elaborar métodos capazes de avaliar tal gestão. É preciso que o 

método seja capaz de compreender não somente os resultados, mas também os processos. 

Entende-se ser possível avaliar os resultados que extrapolam as metas estabelecidas, 

demonstrando o caráter multidimensional dos impactos causados.  

Objeto de análise 

 O recorte geográfico escolhido foram quatro municípios da microrregião de Ceres no 

Estado de Goiás. A região foi escolhida por possuir elevado potencial agropecuário, 

tradicionalmente produtora de carne bovina, que, recentemente tem ampliado as suas 

atividades em direção da agroindústria açucareira, constituindo um caso interessante de 

análise por apresentar uma nova fase de expansão da cana-de-açúcar em uma região onde a 

cultura já tem uma tradição de cultivo.  

 Além de constituir um caso interessante de análise por apresentar uma nova fase de 

expansão da cana-de-açúcar em uma região em que a cultura já tem uma tradição de cultivo, a 

Microrregião de Ceres, no Estado de Goiás, foi o recorte escolhido para este trabalho por ter 

sido uma das regiões mais incentivadas pelo Governo Federal: a) com a “Marcha para o 

Oeste”, que visava a ocupação de espaços vazios; b) com a implantação da Colônia Agrícola 

Nacional, objetivando atrair agricultores de diversas partes do Brasil para iniciarem uma 

agricultura moderna no interior do país; c) com a expansão da rodovia Belém-Brasília; e, d) 

com o incentivo à produção de etanol a partir da cana-de-açúcar através dos programas de 

financiamentos à produção e à implantação de usinas, como o Produzir e o Fomentar.  

A proposta visava a ocupação de seus espaços vazios e, posteriormente, a produção de 

cana-de-açúcar. Os subsídios foram fundamentais aos grupos empresarias para implantarem 

usinas, como foi o caso das usinas Vale Verde de Itapuranga, Cooper-Rubi de Rubiataba e 

CRV Usina de Carmo do Rio Verde. Tal fato atribui à Microrregião ser um dos melhores 

exemplos aplicados à expansão da fronteira agrícola no setor sucroalcooleiro. 
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É preciso reconhecer que a expansão da cana-de-açúcar na microrregião de Ceres 

impacta, positiva ou negativamente, em todos os aspectos socioeconômicos - físicos, 

ambientais, econômicos, sociais e institucionais -, objetos de estudo deste trabalho. Não se 

trata de sugerir que o modelo teórico-metodológico desenvolvido seja o ideal para o cálculo 

da sustentabilidade3. Trata-se de analisar até que ponto um trabalho que estuda a 

sustentabilidade da cana-de-açúcar na microrregião de Ceres, constitui-se de uma forma de 

compreender o processo de expansão. 

O marco temporal de expansão da produção da cana-de-açúcar em Goiás, neste 

trabalho foi datado para o ano de 2005 e 2010, pois estas modificações orientaram a ocupação 

agrícola, configurando novas paisagens através da expansão do cultivo da cana-de-açúcar. 

 A escolha de municípios para este estudo e possível compreensão dos impactos, 

sustentáveis ou não, causados pela expansão da fronteira agrícola se deu em primeiro 

momento ao definir que teríamos de considerar municípios sedes e não sedes de usinas 

sucroalcooleiras para explicar a hipótese de existir impactos diferentes, do ponto de vista da 

sustentabilidade, no processo de expansão do setor sucroalcooleiro nestes municípios sedes e 

não sedes. 

 O segundo critério considerado foi em relação à expansão da produção por área 

colhida (ha) de cana-de-açúcar, no espaço temporal de 2005 a 2010 (Tabela 1.6). Dos 

municípios sedes de usinas houve aumento em Rubiataba (73%), Itapaci (90%) e em 

Itapuranga (430%); sendo que os cinco municípios que mais se destacaram em área de plantio 

(ha) foram Rianápolis (mais de 1000%), Santa Isabel (mais de 800%), Itapuranga (400%), 

Nova Glória (mais de 160%) e Ceres (com aproximadamente 200%).  

 A disparidade no aumento da produção encontradas desses municípios (de mais de mil 

até 150%) impossibilitou este critério para escolha dos municípios destaque; pois, o 

município de Guarinos, que obteve 200% de aumento, apresentou apenas 30 ha de área em 

2010 destinada à produção de cana, não tendo condições de identificar os impactos causados 

pela expansão critérios para a representatividade neste o modelo. 

 O terceiro critério foi em relação à média total de área (ha) destinada ao plantio de 
                                                
3 Até então porque não existe um modelo ideal; pois, as técnicas, métodos e conceitos são construções sujeitas a 
questionamentos e susceptíveis de serem refutadas empírica e logicamente. 
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cana-de-açúcar durante o período 2005 a 2010 (Tabela 1.6). Os quatro municípios maiores 

produtores de cana foram: Goianésia (13.8730 ha), Nova Glória (8.283 ha), São Luiz do Norte 

(6.745 ha) e Carmo do Rio Verde (6.458 ha), aspecto positivo, vez que se trata de dois 

municípios sedes e dois não sedes de usina sucroalcooleira. 

 Assim, ao considerar os critérios anteriores escolhemos para analise e aplicação do 

modelo deste trabalho os quatro municípios com a maior média de área (ha) destinada ao 

plantio de cana-de-açúcar nos anos 2005 a 2010, sendo dois municípios sedes de usinas 

(Goianésia e Carmo do Rio Verde) e dois não sedes de usinas (Nova Glória e São Luiz do 

Norte). 

Instrumentos de Análise 

 Serão apresentados os diversos conceitos, características e propriedades sobre 

indicadores; bem como as propriedades ao conhecimento construído, formando um conjunto 

teórico que alicerça a metodologia de escolha de indicadores propostos. 

As características socioeconômicas necessárias para traçar o perfil sustentável devem 

seguir o processo sugerido pela Conferência das Nações Unidas e definidas pela Comissão 

para Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (UNCSD) (2007, p.3-4), conhecido 

como o ‘Livro Azul’ e definidos como Indicators of Sustainable Development: Guidelines 

and Methodologies. Sugere tal obra que para os indicadores serem confiáveis devem ser 

considerados três aspectos:  

 Os indicadores devem ser retirados de fontes confiáveis, para evitar problemas quanto 

à validade dos dados;  

 Os indicadores devem tratar de questões relevantes ao desenvolvimento sustentável, 

priorizando variáveis consagradas pela literatura científica; 

 Os indicadores devem estar disponíveis, bem como sua atualização, de forma que 

possam viabilizar a comparação com outras realidades. 

Deste modo, no que tange às fontes confiáveis, algumas das fontes que utilizamos para 

alimentar os indicadores foram: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - 

SIDRA, Cidades@, MUNIC), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA - Ipeadata), 
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o Instituto Nacional de Pesquisa Educacional (INEP), o Sistema Único de Saúde (SUS – 

Datasus), a Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás (SEPLAN – Sepin), o Canal de 

Cana (CANASAT), o Ministério do Trabalho em  Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS),  o Poder Judiciário – Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), a Defesa Civil 

(S2ID – Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres).  

A parte de definição dos indicadores que serão utilizados é a mais relevante no campo 

epistemológico, pois ela é quem dará o norte ao trabalho capaz de gerir de forma efetiva as 

questões sustentáveis (ou não). O importante é considerar todos os requisitos expostos para 

definição dos indicadores; da vasta pesquisa bibliográfica; de considerar os indivíduos como 

sujeitos inseridos em sociedade, como sendo produto e processo de transformações dinâmicas 

inerentes à relação homem/natureza de degradação do meio ambiente; de observar a 

complexidade dos fenômenos socioambientais de problematização constante e integração com 

vários níveis das áreas de conhecimento; de que a interdisciplinaridade deve ser encarada não 

apenas como um recurso metodológico, mas também como uma necessidade epistemológica; 

e, principalmente, de enquadrar os indicadores a realidade em determinados conceitos 

(FONSECA, 2010). 

A avaliação proposta nesse trabalho tem como ponto de partida a expansão do setor 

sucroalcooleiro na microrregião de Ceres, caracterizada como nova fase de expansão da 

Fronteira Agrícola, devendo utilizar a metodologia multidimensional, que visa avaliar o 

desempenho socioambiental, ou seja, procuramos identificar a eficiência socioambiental de 

um município (através da formulação de índices e indicadores ambiental, social, econômico e 

institucional, em dimensões contempladas pela ferramenta de avaliação) ao compará-lo com 

outros três municípios que receberam a influência da expansão da cana-de-açúcar na 

Microrregião de Ceres, e ao tomar como parâmetros temporais os anos de 2005 e 2010.  

Os indicadores escolhidos para este trabalho foram baseados na discussão teórica 

apresentada, priorizando aqueles que oferecem respostas significativas em relação às 

mudanças sofridas com a expansão da cana-de-açúcar; na busca por traduzir o mais próximo 

possível à realidade dos impactos, se diferentes ou não do ponto de vista sustentável, em 

municípios sedes e não sedes de usinas sucroalcooleiras. Pode ainda, o trabalho, contribuir 

para orientar as ações dos tomadores de decisões nos seus planejamentos estratégicos. 
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A conduta teórico-metodológica é o que diferencia o trabalho proposto dos outros, a 

partir da definição de indicadores norteados pelas discussões teóricas claras e explícitas, 

relacionadas ao referencial que move a pesquisa, apresentando os resultados com visualização 

gráfica.  

Este trabalho apresenta os quatro índices de sustentabilidade mencionados pelo IBGE 

(2010) e pelo Ministério para o Desenvolvimento Internacional (DFID, 2003), ou seja, índices 

ambiental, social, econômico e institucional. Cada índice será representado por seis 

indicadores que captam os aspectos mais representativos, ponderados de acordo com sua 

relevância; sendo que, cada um dos indicadores escolhidos estabelece uma conexão com o 

referencial teórico apresentado. Os indicadores aqui propostos devem representar um futuro 

previsível a partir do conhecimento disponível das variáveis e do contexto de cada município, 

bem como das atividades do setor sucroalcooleiro e de suas decorrências. 

Finalmente, há de se reconhecer que existem algumas limitações impostas às 

avaliações ambientais e institucionais, seja pela falta de informações disponíveis, seja pela 

dificuldade de estabelecer variáveis que incorporem a lógica institucional. Desta feita, para o 

cálculo dos impactos da expansão da cana-de-açúcar, os indicadores institucionais foram 

ponderados para evitar o erro de pré-categorizar determinadas realidades e atribuir um peso 

ao indicador sem antes compreender a sua relevância.  

Assim pretendemos evitar alguns problemas comuns na construção de indicadores, 

como: ausência ou fragilidade da concepção conceitual, fragilidade dos critérios de escolha 

das variáveis representativas, falta de critérios claros de integração dos dados e baixa 

relevância dos dados utilizados (TAYRA e RIBEIRO, 2006). 

Os indicadores de maior peso estão relacionados aos índices ambiental e social, pois 

decorrem de discussões que os privilegiam. As primeiras discussões sobre sustentabilidade 

decorrem de problemas ambientais causados pelo uso indiscriminado pelo homem. Em 1968, 

na Conferência sobre a Biosfera, realizada em Paris, foi criado o programa Homem e Biosfera 

(MaB, do inglês Man and the Biosphere), com vistas a ampliar os entendimentos da relação 

entre os humanos e o meio ambiente, e promover o conhecimento, a prática e os valores 

humanos para implantar as boas relações entre as populações e o meio ambiente em todo o  

Segundo o Ipea (2010a), a conservação e ou a preservação do meio ambiente é a mais 
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importante âncora para o Desenvolvimento Sustentável, sendo uma preocupação ambiental já 

ratificada por diversos acordos internacionais e por inúmeros entendimentos empresariais. 

Desta forma, considerando que as discussões sobre desenvolvimento sustentável crescem a 

cada dia, à medida que as crises sociais e ambientais de dimensão planetária continuam por 

ameaçar o futuro da humanidade e do próprio planeta; e que em todas elas foram mais 

enfatizadas as questões ambientais e sociais, optou-se por calcular a sustentabilidade com 

peso maior às questões ambientais, seguido das questões sociais.  

Logo após, com peso um pouco menor, estão questões institucionais e econômicas 

pela clara percepção que essas atividades econômicas e institucionais têm em regularizar e 

manter o fluxo de energia e matéria para os entes econômicos e antrópicos, ao conceber o 

desenvolvimento a partir da premissa de que os critérios sustentáveis estão nos custos e 

benefícios da política pública. Diante das discussões apresentadas, o Índice de 

Desenvolvimento Sustentável deve totalizar 100% para as questões ambientais, sociais, 

institucionais e econômicas, ponderadas da seguinte forma: 

IDS= 30 A + 25 S + 22,5 I + 22,5 E 

Sendo: 

IDS – Índice de Desenvolvimento Sustentável  

A – Índice Ambiental 

E – Índice Econômico 

I – Índice Institucional 

S – Índice Social 

 

O objetivo destes índices é mensurar, de forma individualizada, os elementos que 

compõem o Desenvolvimento Sustentável, os quais serão detalhados em seus indicadores, 

apresentados a seguir, ao possibilitar identificar os fatores que impactaram os municípios, 

facilitando as estratégias de ações referentes à solução de problemas específicos pelos 

tomadores de decisões.  

A obtenção dos dados foi feita combinando técnicas metodológicas por se tratar de 

procedimento de uma metodologia descritiva/ explicativa, que contribui com o 

desenvolvimento de idéias, debates e exemplificações aqui apontadas, conforme a definição 

de Vergara (2008), onde menciona que pesquisa descritiva é aquela que expõe características 
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de um fenômeno e estabelece conexões entre as variáveis; e a pesquisa explicativa como a 

que tem o objetivo de justificar os motivos de um determinado fato, visando esclarecer quais 

os fatores que contribuem para a ocorrência do fenômeno. 

Assim, os dados em relação às questões ambientais, sociais e econômicas foram 

obtidos através de fontes confiáveis já mencionadas. Para a coleta de dados aos indicadores 

institucionais foram utilizados entrevistas e questionários com perguntas fechadas. Nas 

prefeituras o primeiro contato foi realizado com os prefeitos e os secretários da administração, 

onde em conversa informal foram abordados os temas referentes à sustentabilidade do 

Município. Em segundo contato foi realizada uma entrevista para verificar o perfil 

institucional, com as questões levantadas no anexo 1, sendo possível identificar os indicadores 

institucionais levantados diante das colocações e alterações ocasionadas pela expansão 

canavieira. 

O levantamento de dados realizado com o Ministério Público foi feito através de 

entrevista aberta com os promotores dos municípios e com a Promotoria do Meio Ambiente 

em Goiânia. 

Por fim, os dados levantados junto aos Fóruns locais e ao Tribunal de Justiça foram 

obtidos pelo acesso ao banco de dados do sistema de informações do Sistema de Primeiro 

Grau – SPG e aos relatórios estatísticos de produtividade. 

Análise dos dados 

Após encontrarmos todos os índices e indicadores necessários, far-se-á o teste de 

aplicabilidade da metodologia em quatro municípios da microrregião de Ceres, sendo dois 

sedes e dois não sedes de usinas sucroalcooleiras (já mencionados no Capítulo II quando da 

delimitação do universo empírico).  

Os indicadores escolhidos serão obtidos, tabelados e utilizados na ferramenta 

Dashboard of Sustainability - DoS (Painel da Sustentabilidade), selecionada4 dentre as mais 

                                                
4 A escolha se deu: principalmente pela ferramenta contemplar as quatro dimensões consideradas as mais 
importantes para o conceito de desenvolvimento sustentável (social, econômica, ambiental e institucional); por 
sua flexibilidade nas dimensões, que podem ser modificadas de acordo com os indicadores mais apropriados ao 
espaço geográfico em análise, sem alterar a base do sistema; pelo design didático de leitura e compreensão de 
dados; e, por ser freeware, disponibilizado gratuitamente na internet. 
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utilizadas para identificação do desenvolvimento sustentável, conforme demonstrado no 

referencial teórico.  

O primeiro passo, para a escolha da ferramenta de avaliação, foi o levantamento de 

informações consideradas as mais importantes e promissoras para este tema. Bellen (2006) 

realizou uma pesquisa com especialistas das organizações governamentais e não-

governamentais, instituições educacionais e de pesquisa e instituições privadas, para 

identificar os três principais sistemas de avaliação de sustentabilidade. A conclusão do estudo 

demonstrou que 

Existe uma grande fragmentação entre os diversos especialistas quanto às 
metodologias de avaliação de sustentabilidade que consideram mais importantes. 
Entretanto, os três sistemas de indicadores mais lembrados cobrem, juntos, 35,4% das 
indicações. As metodologias de avaliação obtiveram mais indicações no levantamento 
foram: Ecological Footprint Method (EFM), Dashboard of Sustainability (DS) e 
Barometer of Sustainability (BS) (BELLEN, 2006, p. 96). 

 

Para a escolha da ferramenta foram analisadas as vantagens e limitações das três 

ferramentas mais utilizadas e mais conhecidas internacionalmente segundo Bellen (2006): O 

Ecological Footprint Method (Pegada Ecológica), o Barometer of Sustainability (Barômetro 

da Sustentabilidade) e o Dashboard of Sustainability (Painel da Sustantabilidade). No Brasil, 

temos a ferramenta DevInfo, construída pelo Observatório Regional Base de Indicadores de 

Sustentabilidade (ORBIS). Assim, avaliando as vantagens e desvantagens das quatro 

ferramentas acima pretendemos verificar qual delas que mais se adéqua ao modelo. 

 Assim, poderemos testar com base nos instrumentos elaborados para alimentar os 

indicadores, e com a ferramenta selecionada, se é possível identificar o perfil de 

sustentabilidade no setor sucroalcooleiro na Microrregião de Ceres. 

  A contribuição é de que os indicadores definidos neste trabalho e aplicados ao 

Dashboard sejam de fácil compreensão, para ser utilizado em outros municípios, pois dispõe 

de flexibilidade que lhe permite abarcar componentes locais respeitando a heterogeneidade, 

vez que os indicadores comportam e pontuam as diversas formas de expressões 

socioeconômicas.  

 Além do mais, a sua fácil interpretação auxiliará na melhor compreensão dos impactos 

referentes às dinâmicas de expansão de fronteiras, quanto da identificação de qual índice foi o 
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mais prejudicado, ou qual índice não apresentou desempenho satisfatório com a expansão da 

cana-de-açúcar; podendo servir de base para decisões estratégicas que visem o 

desenvolvimento sustentável, bem como contribuir no processo de aprendizado social, ao 

permitir aos envolvidos a apropriação reflexiva do processo; no controle social por tornar os 

resultados transparentes, fortalecendo a gestão democrática; e, a sustentabilidade seja a busca 

contínua e permanente em áreas de expansão. 

Inicialmente, discutiremos o processo de expansão do setor sucroalcooleiro, que se dá 

em consequência da expansão da Fronteira Agrícola, pelo aumento da produção em terras já 

consolidadas; consequentes da cultura capitalista e da modernização agrícola (MIZIARA, 

2006), bem como os impactos relativos a essa expansão.  

Demonstraremos, ainda, o panorama histórico da microrregião de Ceres e dos 

municípios que mais se destacaram na produção de cana-de-açúcar durante o período 

analisado; identificaremos as usinas existentes na microrregião (Usina Carmo do Rio Verde - 

CRV, Usina Goianésia, Usina Vale Verde de Itapaci, Usina Vale Verde de Itapuranga, Usina 

Jalles Machado, Usina de Rubiataba - Cooper-Rubi, e, Usina Codora); e ainda, elucidaremos 

o cenário de expansão da cana-de-açúcar nos anos de 2005 a 2010. 

No segundo Capítulo a caracterização e a conceituação da sustentabilidade são 

importantes para a escolha de indicadores que se apliquem à expansão do setor 

sucroalcooleiro. A ideia de sustentabilidade está presente quando menciona a não 

sustentabilidade do meio ambiente e a preocupação com o uso indiscriminado de recursos não 

renováveis.  

Após, para as bases teóricas e epistemológicas de definição dos indicadores que 

deverão calcular os impactos ao perfil sustentável nos municípios da Microrregião de Ceres, 

decorrentes da expansão do setor sucroalcooleiro, apresentaremos um resumo dos quatro 

ferramentas mais conhecidas, segundo Bellen (2006), de avaliação de sustentabilidade: o 

Ecological Footprint Method (EFM) ou Pegada Ecológica, o Barometer of Sustainability (BS) 

ou Barômetro da Sustentabilidade, o Orbis, e, o Dashboard of Sustainability (DoS) ou Painel 

de Sustentabilidade; fazendo uma breve análise das vantagens e desvantagens destas 

ferramentas e de seus indicadores, que de certa forma aproximam da proposta metodológica 

do estudo.  
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 No capítulo três aplicaremos o modelo em quatro municípios selecionados dentre os 

que foram destacados como os de maior produtividade de 2005 a 2010, sendo que dois dos 

municípios são sedes de usinas sucroalcooleiras. Esta escolha se justifica para demonstrar que 

existem impactos diferentes, do ponto de vista da sustentabilidade, no processo de expansão 

da cana-de-açúcar em municípios contemplados com a indústria e em municípios 

contemplados com a parte agrícola do complexo canavieiro. 

 No quarto e último capítulo, iremos demonstrar como um modelo para cálculo de 

sustentabilidade pode ajudar a compreender o processo de expansão da cana-de-açúcar na 

Microrregião de Ceres. 

 



36 
 
I – A EXPANSÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 O panorama geral da cana de açúcar ganhou força a partir do Proálcool, quando 

permitiu a expansão da produção. Após tempo de convívio com a agroindústria canavieira, 

somente no século XX o Brasil descobre no álcool uma opção energética atraente, o que 

influenciou na expansão da cana-de-açúcar por meio da incorporação de novas terras, na 

ocupação de novas regiões; o que contribuiu para a expansão da Fronteira Agrícola. 

 Para melhor compreensão do processo de expansão da cana-de-açúcar é importante 

demonstrar, neste capítulo, o panorama do complexo sucroalcooleiro em dois focos: nacional 

e local. Em nível nacional, será demonstrado como o setor sucroalcooleiro foi influenciado 

pelas políticas públicas, ao partir do Proálcool na década de 1970, sua expansão na década de 

80, a crise do setor, a nova expansão com o Plano Nacional de Agroenergia, a atual situação 

do complexo sucroalcooleiro e a espacialização da cana-de-açúcar no Brasil. Já em nível local 

focaremos em como o complexo sucroalcooleiro foi influenciado pelo Proálcool para a 

microrregião de Ceres. 

 Após, iremos descrever a microrregião de Ceres, seu histórico e características de sua 

ocupação, a implantação das usinas sucroalcooleiras, a expansão e o cenário do Complexo 

Sucroalcooleiro nos períodos de 2005 a 2010, ao encerrar com a escolha e caracterização do 

universo empírico.  

 Estes dados históricos são importantes para este trabalho, visto que a expansão da 

cana-de-açúcar e a reconfiguração do uso do solo são o objeto de estudo na análise e 

identificação dos indicadores de desenvolvimento sustentável na microrregião de Ceres, base 

para a compreensão do processo de expansão da cana-de-açúcar. 

 

1.1 – O Complexo Sucroalcooleiro  

 Entre 1905 e meados da década de 1920 sucederam-se diversas tentativas da 

agroindústria sucroalcooleira de promover o álcool como combustível e alavancar o setor. 

Mas, foi na década de 30 que o governo brasileiro estabeleceu o decreto n° 19.717, que 

obrigava a mistura de 5% de álcool na gasolina importada consumida pelo País regularizada 
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com a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA. Assim, o governo ‘organiza’ as bases 

para o aumento da produção alcooleira nacional por meio de financiamentos de destilarias 

anexas às usinas de açúcar. 

Para contornar a crise provocada pela multiplicação de centros produtores e refinarias, 
em 1933 foi criado no Brasil o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), cuja principal 
função era controlar a produção para manter os preços em níveis adequados, ou seja, 
cada usina só poderia produzir dentro de uma quota preestabelecida. 
Porém, com a dispersão da produção do açúcar pelo mundo e a ineficácia de medidas 
para assegurar uma melhor competitividade para a produção brasileira somadas à 
primeira crise do petróleo, em 1973, o setor sucroenergético do País acabou por 
encontrar uma alternativa singular: a produção do álcool combustível ou etanol 
(ÚNICA, 2012).  

 Dentre as políticas utilizadas pelo governo para regulamentar o setor sucroalcooleiro, 

as mais importantes foram: Criação do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) em 1933; o 

Programa Nacional de Melhoramento da cana-de-açúcar (PLANALÇUCAR) em 1971; e, o 

Programa Brasileiro de Álcool (PROALCOOL) em 1975. Segundo Silva e Miziara (2011), o 

Ementário Nacional da Agroindústria (criado pelo MAPA), apresenta uma cronologia da 

legislação sucroalcooleira 

com destaque para três decretos e leis que apresentam maior relevância para a 
identificação do histórico da cana, no Brasil: a) 1942, com a declaração da Indústria 
Alcooleira como sendo de interesse nacional, o que vai culminar em um incentivo à 
produção empresarial da cana-de-açúcar; b) 1975, quando foi instituído o Programa 
Nacional do Álcool (Proálcool), após a crise do petróleo de 1973 e do açúcar de 1975, 
crises que representaram intensas quedas nos preços, no mercado  internacional, fato 
que levou os usineiros a reivindicarem, do Governo Federal, a instituição deste 
Programa, que traria incentivos para a concretização da agricultura energética no País, 
levando o Brasil a apresentar destaque na produção de combustível alternativo (Santos 
1987); c) 1993, com a regulamentação do percentual de mistura carburante 
automotiva, garantindo mercado para a indústria da cana-de-açúcar, a qual ganha nova 
impulsão, com a produção de veículos de motor bicombustível (SILVA e MIZIARA, 
2011, p. 401/402). 

 O Programa Brasileiro de Álcool (PROÁLCOOL) foi criado em 14 de novembro de 

1975 pelo decreto n° 76.593 e visava evitar o aumento da dependência externa de divisas 

quando dos choques de preço de petróleo. Foi considerado um programa bem-sucedido de 

substituição em larga escala dos derivados de petróleo; pois, em dez anos de estabelecimento 

do programa a produção passou de um patamar de mais ou menos 100 milhões de toneladas 

de cana em 1975 para 220 milhões de toneladas em 1986 (ZAEcana, 2009). 

 Após quase 40 anos da criação do PROÁLCOOL, mesmo com fases de expansão e de 

retração na produção causada por crises, o setor sucroalcooleiro encontra-se em fase de 



38 
 
expansão. Segundo dados do IBGE (2013) a safra de cana-de-açúcar em 2011 foi mais de 715 

milhões de toneladas. Em maio de 2013, o processamento da safra de 2013/14 totalizou 41 

milhões de toneladas, 190% acima do volume processado em igual período da temporada 

anterior (UNICA, 2013). 

Nos anos de 1979-80, com o segundo choque do petróleo, houve uma grande alta no 

consumo de álcool, pois o preço do barril de petróleo triplicou e as compras desse produto 

passaram a representar cerca de 50% da pauta de importações brasileiras em 1980. O governo 

resolve, então, adotar medidas para a plena implantação do PROÁLCOOL.  

Desta feita, para agilizar o PROÁLCOOL são criados organismos como o Conselho 

Nacional do Álcool (CNAL) e a Comissão Executiva Nacional do Álcool (CENAL). Nessa 

nova reestruturação, com a pujança do setor e os crescentes incentivos fiscais, iniciou-se um 

processo de implantação das chamadas destilarias autônomas, que produziam álcool a partir 

do caldo da cana.  

A implantação dessas destilarias autônomas proporcionou expansão da atividade 

canavieira em áreas consideradas “regiões de fronteira” como Noroeste e Oeste de São Paulo, 

Centro-Oeste do Brasil, Triângulo Mineiro e Paraná. Paralelamente, foram sendo instaladas 

destilarias anexas às fábricas de açúcar existentes e com o crescimento das exportações de 

açúcar, as destilarias autônomas foram convertidas, em sua maioria, em usinas de açúcar e 

álcool. Nesse período de evolução da atividade sucroalcooleira, a partir de 1982, o Estado de 

Goiás tentou acompanhar o crescimento vertiginoso do setor no País (ESTEVAM, 2004; 

FERREIRA, 2010; PIACENTE, 2006). 

 De acordo com Piacente (2006), para que ocorressem incentivos na comercialização 

do carro movido a álcool hidratado carburante, foi necessária uma série de ações interligadas 

por meio da ação do governo, do setor automotivo e até mesmo dos consumidores. Dentre 

elas, a redução do Imposto de Produtos Industrializados (IPI), a isenção do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e a redução em 30% do valor (preço do litro) 

do álcool em relação à gasolina.  

 Nesse quadro, a produção de veículos movidos a álcool hidratado cresceu 

vertiginosamente, atingindo o seu ápice em 1986, sendo que nesse período a frota desse tipo 

de automóvel correspondia a 96% da produção de veículos, não sendo possível a oferta de 
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álcool acompanhar esse crescimento descompassado da demanda. 

 Porém, a crise de abastecimento de álcool do fim da década de 1980 afetou a 

credibilidade do PROÁLCOOL, que, juntamente com a redução de estímulos ao seu uso, 

provocou, nos anos seguintes, um significativo decréscimo da demanda e das vendas de 

automóveis movidos por esse tipo de combustível.  

 No final dessa década e início da década de 1990, o cenário internacional dos preços 

do petróleo sofreu fortes alterações, tendo o preço do barril diminuído sensivelmente 

(FARINA e ZYLBERSZTAJN, 1998). Tal realidade se manteve praticamente nos dez anos 

seguintes, somou-se à tendência cada vez mais forte da indústria automobilística de optar pela 

fabricação de modelos e motores padronizados mundialmente (na versão à gasolina). 

 Apesar da desaceleração da produção de carros a álcool e da falta de gestão 

governamental no setor para a regulação de seus produtos, o Brasil demonstrou-se altamente 

competitivo com seus produtos: açúcar para o mercado interno e externo, etanol para o 

mercado interno e externo. As usinas buscaram maior competitividade por meio de novas 

tecnologias agrícolas e industriais, ao mudar as suas estratégias empresarias e ao coordenar as 

atividades na cadeira produtiva.  

 Por esse motivo, ampliaram a produção e se destacaram no mercado exportador, 

mantendo, mesmo que em diferentes intensidades, a produção de açúcar e álcool por quase o 

ano todo devido à distribuição das unidades produtivas por longa faixa geográfica e a 

combinação estadual dos períodos de colheita.  

 Na década de 1990, o governo intervém no sentido de incentivar a compra de carros a 

álcool, bem como de misturar álcool anidro à gasolina (26%), resultando num equilíbrio entre 

oferta e demanda do produto. Ainda nesta década, o governo começa a se afastar do setor por 

meio do processo de desregulamentação setorial (SILVA, 2008). 

 O setor canavieiro teve sua ascensão desde a criação do veículo biocombustível (flex 

fuel), sendo intensificada pela alta no preço do petróleo. Somado a estes fatores, atualmente, o 

fator que intensificou mais ainda a ascensão é o da biomassa energética. O complexo 

sucroalcooleiro é referência para os demais países produtores, sendo líder mundial na 

produção de etanol por meio da cana-de-açúcar. Possui ainda disponibilidade de terras 
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cultiváveis, sem prejuízo dos outros alimentos, tecnologia de produção e a estrutura na 

distribuição. Segundo o Mapa, o Brasil é 

Responsável por mais da metade do açúcar comercializado no mundo, o País 
deve alcançar taxa média de aumento da produção de 3,25%, até 2018/19, e colher 
47,34 milhões de toneladas do produto, o que corresponde a um acréscimo de 14,6 
milhões de toneladas em relação ao período 2007/2008. Para as exportações, o volume 
previsto para 2019 é de 32,6 milhões de toneladas. 

O etanol, produzido no Brasil, a partir da cana-de-açúcar, também conta com 
projeções positivas para os próximos anos, devidas principalmente, ao crescimento do 
consumo interno. A produção projetada para 2019 é de 58,8 bilhões de litros, mais que 
o dobro da registrada em 2008. O consumo interno está projetado em 50 bilhões de 
litros e as exportações em 8,8 bilhões (MAPA, 2012). 

Segundo Carrijo (2008) o setor Sucroalcooleiro no Brasil está dividido em duas 

grandes regiões: Centro-Sul e Norte-Nordeste. Na primeira região a produção é mais 

tecnificada, com maior número de entidades de pesquisas e de indústrias nesse segmento 

produtivo, alcançando maior eficiência que a produção do Norte-Nordeste.  

Conforme o autor, em 2007 o Brasil contava com 398 unidades produtoras de cana-de-

açúcar cadastradas, sendo que, desse total, 252 são unidades mistas, 15 produtoras de açúcar e 

131 produtoras de álcool. Atualmente o Brasil possui 414 usinas produtoras cadastradas, 297 

unidades mistas, 11 unidades produtoras de açúcar e 104 produtoras de etanol. Um aumento 

aproximado de 4% no total de unidades cadastradas em apenas cinco anos, distribuídas 

conforme Figura 1.1. 



41 
 

 
Figura 1.1 - Usinas cadastradas por unidade da federação 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do MAPA, 2012. 
 

 Ao simular o crescimento na produção de álcool combustível, Barbosa (2008) afirmou 

que a oferta nacional deste produto apresentaria acréscimos sucessivos, no período de 2006 a 

2012, sendo que em 2012, o volume ofertado no Brasil seria elevado a 21%, se comparados à 

oferta de álcool realizada em 2005. O que verificamos é que o autor se enganou na sua 

projeção, pois comparando o volume ofertado de 2012 ao volume ofertado em 2005 

percebemos um acréscimo de 59%, ou seja, o dobro da quantidade projetada. 
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 Da mesma forma Torquato (2007) projetou o aumento das áreas plantadas no Brasil, 

ao estimar que as safras de 2015/16 terão mais de 12,2 milhões de hectares de cana de açúcar 

destinadas às indústrias de álcool e açúcar. Esta estimativa de Torquato tem sido comprovada 

até o presente momento, pois na safra de 2011/12 a área plantada com cana-de-açúcar foi de 

9.164.756 segundo o IBGE.  

 Segundo as projeções do agronegócio 2011/12 a 2021/2022 do MAPA (2012) haverá 

acentuada expansão da produção de cana-de-açúcar no Centro-sul, principalmente nos estados 

de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e São Paulo, sendo que as maiores expansões 

deverão ocorrer em Goiás (40,5%) chegando a 1.076 mil ha, São Paulo (39,7%) com 5.657 

mil ha; e, Minas Gerais (32,6%) com 1.150 ha. Pelas previsões o Estado de Goiás é o que 

deve apresentar nos próximos anos maiores aumentos na área de cana-de-açúcar, 

consequentemente haverá um aumento proporcional na produção. Na Figura 1.2 é possível 

visualizar a projeção de crescimento da área de cana-de-açúcar nos maiores estados 

produtores. 

 
Figura 1.2 - Projeção de Crescimento da área plantada nos estados brasileiros maiores produtores de cana-de-
açúcar - período de 2005 a 2021 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de dados do MAPA (2012). 
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 Para corroborar com os dados apresentados, o IBGE (2013) demonstra que a área 

destinada para a produção de cana-de-açúcar no Brasil foi de 9.164.756 hectares, dos quais 

5.071.205 hectares se localizam no estado de São Paulo, sendo este o maior Estado Brasileiro 

produtor de cana-de-açúcar, correspondente a 59,2% de toda a produção nacional.  

 Na mesma safra de 2010, podemos perceber que o Estado de Goiás foi responsável por 

578.666 hectares, correspondente a 6,6% da produção nacional. Numa comparação ao ano de 

2005, vimos que houve um aumento de 58,5% em toda a produção brasileira, porém a 

produtividade começa a cair em 2009. Todos estes dados podem ser observados nas Tabelas 

1.1 e 1.2. 

Tabela 1.1 - Levantamento Sistemático da produção de cana-de-açúcar no Brasil por produção obtida (t) e por 
área plantada (ha) - 2005 a 2010 

SAFRAS 
Cana de Açúcar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Toneladas (t) 422 956 646 477 410 655 549 707 314 645 300 182 671 394 957 722 495 503 
Hectares (ha) 5 815 151 6 390 474 7 086 851 8 210 877 8.845.833  9.164.756 
Produtividade (t/ha) 72,73 74,71 77,57 78,60 76,44 70,88 
Fonte: IBGE/ 2013 adaptado pela autora. 
 

 
Tabela 1.2 - Maiores Estados Produtores de cana-de-açúcar no Brasil em 2010 
Produção São Paulo Minas Gerais Goiás Total Brasil 
Área Plantada (ha) 5.643.240 876.083 687.708 10.192.504 
Produção Total (t) 427.945.873 60.603.247 47.526.435 722.495.503 
% área 55,3 8,6 6,7 100 
% Produção 59,2 8,4 6,6 100 
Fonte: IBGE/ 2013 adaptado pela autora. 
 

 Campos et al. (2008) mencionam que o grande aumento na produção de cana será 

possibilitado pelas novas tecnologias que foram introduzidas dentro do setor sucroalcooleiro 

ao longo dos últimos anos, por visar obter novos ganhos de produtividade no campo, ao 

garantir a sustentabilidade brasileira no cenário internacional. Mas, para que tal fato ocorra é 

de fundamental importância o aprimoramento das operações agrícolas em sua germinação, 

desenvolvimento e produtividade.  

 Diante dos dados demonstrados, é possível verificar a afirmação de Piacente (2006) 

sobre a cana-de-açúcar estar avançando para as últimas áreas de fronteira agrícola. Do Estado 
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de São Paulo (oeste e noroeste) ao deslocar a pecuária e a agricultura para as outras regiões de 

Fronteira, rumo ao Oeste de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, sendo bem provável também 

que a expansão ocorra no Centro-Oeste do País. 

 Essa análise de Piacente (2006) reforça o conceito de Fronteira Agrícola e sua 

expansão, defendidos por Miziara (2006), ao indicar que com o aumento da produção em 

certas áreas, ela se expande para outras áreas; uma vez que tenham vantagens competitivas, 

com oferta de mais terras a preços mais competitivos.  

 Nesse sentido, é necessário conhecer o processo de expansão da cana-de-açúcar para 

compreender se ele está em uma nova etapa da expansão da fronteira agrícola (MIZIARA, 

2006), inclusive, reproduzindo a dinâmica de procura por novas áreas de terras mais baratas 

que nas áreas de ocupação tradicional da cultura. 

 

 1.1.1 – Fronteira Agrícola e a Expansão da Cana-de-açúcar 

 Os estudos realizados sobre Fronteira Agrícola demonstram cada vez mais os fatores 

que são relevantes para explicar o processo de ocupação do solo e caracterizar o modelo de 

expansão de certas atividades agropecuárias. 

 Estes estudos mostram as fases do processo de ocupação que vão desde as primeiras 

formas de ocupação com as Frentes de Expansão e Pioneiras, as quais concretizaram a 

ocupação do solo, ao criar novas estruturações e ao consolidar territórios vazios; passando 

pela fase de modernização da agricultura, ao estabelecer situações de base capitalista na 

agricultura e pecuária; até a fase de expansão nos territórios já consolidados, ou seja, destas 

áreas já ocupadas, ao reordenar seu processo produtivo nos espaços já consolidados 

(MARTINS, 1975; MIZIARA, 2006, REZENDE, 2002). 

 O conceito de Fronteira Agrícola é importante para possibilitar a análise e possível 

identificação dos fatores que são determinantes na inserção e/ou expansão de uma nova 

cultura agrícola em determinada região já consolidada, como é o caso da cana-de-açúcar na 

Microrregião de Ceres, que reconfigurou seu espaço produtivo; o que causou possíveis 

impactos no perfil de desenvolvimento sustentável. 
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 O primeiro momento da expansão de fronteiras ocorreu na forma de ocupação dos 

espaços vazios, conhecida como “Frente de Expansão”, caracterizada por relações não-

capitalistas e pela ocupação e apropriação das terras devolutas para desenvolvimento de uma 

economia de subsistência (MARTINS, 1975).  

 Segundo o autor, essa fase de ocupação é caracterizada como um estado de 

insuficiência econômica integrado por dois modos: pela absorção do excedente demográfico 

que não pode ser contido dentro da fronteira econômica5 e pela produção de excedentes que 

se realizam como mercadoria na economia de mercado.  

 Neste caso, a terra não se faz como uso econômico, seu uso privado não assume a 

equivalência de mercadoria. Nestas áreas ocupadas, sem a equivalência de mercadoria – como 

é o caso das terras devolutas, as “terras de ninguém” – a ocupação ocorreu pela peculiaridade 

social, cultural e econômica. Verifica-se que o processo de ocupação é feito pelo 

deslocamento da população para novas áreas desocupadas ou devolutas, totalmente voltado 

para a subsistência, sendo que o excedente era destinado às trocas. Assim, surge a figura do 

ocupante ou posseiro, que foi o agente principal da ocupação da terra de fronteira, ou seja, 

“uma ocupação de agentes da civilização, que não são ainda os agentes característicos da 

produção capitalista, do moderno, da inovação, do racional, do urbano, das instituições 

políticas e jurídicas” (MARTINS, 1975, p. 157). 

 Em Goiás, pode-se demonstrar um pouco desse processo na metade do século XVII, 

com a descoberta do ouro na capitania de São Vicente, hoje Município de Ceres, juntamente 

com Minas, São Paulo e Mato Grosso, formando pequenos núcleos populacionais para sua 

exploração; seguindo depois na década de 1930, já iniciando outra fase de expansão, que 

segundo Estevam (2004) ocorreu com a ‘Marcha para o Oeste’, ao buscar ocupar as áreas 

vazias do território brasileiro e, ao mesmo tempo, articular meios de transporte visando à 

abertura de escoadouros para a produção nacional.  

 O segundo momento caracterizou-se em “Frente Pioneira”, tendo em vista a 

introdução do sistema capitalista. As áreas já ocupadas pela Frente de Expansão, passam de 

uma economia de subsistência para uma economia capitalista. As terras não são mais 

                                                
5 Característica também demonstrada por Aguiar (2003), quando menciona que Goiás foi a alternativa para a 
população excluída do negócio do café, por falta de acesso à terra. 
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apropriadas, adquirem agora valor monetário, ao iniciar, então, o controle das relações sociais 

pela economia de mercado.  

 Resultante da evolução de um tipo a outro, da reprodução da sociedade capitalista, a 

Frente Pioneira é caracterizada por Martins (1975) como a incorporação de novas regiões pela 

economia de mercado, ou seja, a vida econômica estruturada primordialmente a partir das 

relações com o mercado. 

 Com a entrada do capitalismo na agricultura, a terra perde seu valor produtivo e 

adquire não só o papel de reserva de valor, mas, também, a perspectiva de obter um ganho 

adicional: o lucro. Assim essa perspectiva é que move o capitalista a realizar o investimento 

(GRAZIANO DA SILVA, 1981). 

 As frentes pioneiras no Brasil são caracterizadas pelo crescimento rápido da população 

e pela expansão das áreas cultivadas, com o avanço explícito na região Centro-Oeste, 

influenciada diretamente pela construção de Brasília, pela Colônia Agrícola Nacional de 

Goiás (CANG) e por toda uma rede de estradas que integraram o Planalto Central e o 

Cerrado, 

houve uma ocupação desordenada e predatória, que teve como motivação principal a 
expansão rodoviária, principalmente com a instalação da Belém-Brasília. Este 
período, em geral, foi marcado por uma ocupação de fronteiras goianas por não 
goianos, como é o exemplo da Colônia Agrícola Nacional de Ceres (IPEA 2001), e, 
em alguns casos, por não brasileiros (CHAUL, 2000, p. 120). 

 A melhor representatividade da frente pioneira no Cerrado Goiano, por meio da 

‘Marcha para o Oeste’ foi a CANG, que teve função significativa no que se refere à ocupação, 

fixação do homem à terra e a promoção da expansão da Fronteira Agrícola (voltaremos ao 

assunto mais detalhadamente). 

 Com as terras já ocupadas e valoradas, há o reordenamento do espaço produtivo. Com 

o uso da ciência e da tecnologia, foi possível aproveitar terras consideradas impróprias para o 

cultivo (às vezes sem valor monetário) e transformá-las em terras de ‘boa qualidade’ por meio 

da modernização.  

 A Fronteira Agrícola nesse momento é marcada pela modernização tecnológica 

identificada como responsável pela conversão de solos de qualidade inferior em terras férteis, 

havendo uma nova expansão de fronteira por áreas que já tinham sido ocupadas, ao atender a 
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interesses capitalistas, ao caracterizar, assim, o terceiro momento da Fronteira: a Fronteira 

Agrícola (MIZIARA, 2006). 

 Essa mudança significativa no padrão tecnológico associado à modernização da 

agricultura em relação ao nível de investimento é que caracteriza a Fronteira Agrícola para 

Miziara (2000). Como demonstrado, a ocorrência da expansão do processo de ocupação de 

novas áreas, relacionadas à valoração da terra, fez com que promovesse e difundisse técnicas 

novas e modernas para a agricultura, que pudessem permitir um solo mais fértil.  Carrijo 

(2008) menciona que a fronteira agrícola é  

Compreendida como a expansão do processo de ocupação do solo em áreas que não 
tinham determinada aptidão agrícola, uma vez que, o solo era considerado 
inapropriado para o cultivo de algumas culturas. Porém, as terras consideradas de 
baixa qualidade foram melhoradas, por meio do uso de uma série de tecnologias 
como: melhoramento genético, insumos químicos, fertilizantes, defensivos e a 
mecanização, para que se tornassem férteis e muito produtivas (CARRIJO, 2008, p. 
17). 

 Segundo Miziara (2006), a Fronteira Agrícola não se esgota quando da modernização 

agrícola ou da mudança dos fatores variáveis – demográfico e social. Na frente de expansão e 

na frente pioneira tem mudanças nas relações sociais de produção - não-capitalista e 

capitalista.  

 Na Fronteira Agrícola, a mudança ocorre na base técnica, não necessariamente nas 

relações de produção. Já em sua expansão, segundo o autor, o que explica o reordenamento do 

espaço produtivo quando não ocorrem alterações significativas nas relações sociais de 

produção é de que o aumento de produção se dá no momento de expansão da própria 

Fronteira Agrícola.  

 A busca por maior rentabilidade e/ou produtividade é que tem impulsionado o uso de 

novas tecnologias e formas de intensificar o uso dos solos.  Essa possibilidade de utilizar um 

espaço que ofereça condições de expansão das atividades econômicas, por meio de 

intensificação, ou seja, de um reordenamento no espaço produtivo, é que vai nos levar a 

caracterizar a expansão da fronteira agrícola. 

 Miziara (2000) recupera Marx (1986), ao reconhecer que é necessário o investimento 

de capital; pois, segundo esse autor a renda diferencial é  

o resultado da produtividade diferente de iguais investimentos de capital em 



48 
 

superfícies iguais  de fertilidade diferente, de tal modo que a renda diferencial era 
determinada pela diferença entre o rendimento de capital investido no  solo pior, sem 
renda, e do capital investido em solo melhor a do melhor solo (MARX, 1986, p. 165). 

 Porém, Marx reconhece que o solo não é uma entidade uniforme, e propicia resultados 

diferenciados para aplicações semelhantes de capital. Com isso temos o que o autor chama de 

Renda Diferencial, dividida em duas categorias: Renda Diferencial I e Renda Diferencial II. A 

renda diferencial I ocorre em função dos componentes naturais do solo (fertilidade, 

topografia, localização) apresentarem características mais adequadas e por si só beneficiarem 

este solo em relação a outros. A renda diferencial II é aquela em que tem de haver uma 

aplicação sucessiva de capital, para alterar uma das características naturais, ao torná-las 

melhores para se equipararem a outros solos melhores.  

 Assim, o crescimento da agropecuária não ocorreria apenas pela incorporação de 

novas terras, mas poderá ocorrer com o “progresso tecnológico que tenderia a limitar o 

crescimento da renda fundiária (...) o crescimento da produtividade social do trabalho 

superaria o decréscimo da fertilidade natural que se teria ao incorporar terras de pior 

qualidade” (MARX, 1986, III p. 880).  

 O preço da terra é a resposta que o mercado concede em relação a expansão, que 

reflete na renda diferencial I. Mas, o pressuposto é que as Rendas Diferenciais I e II de 

alguma forma tornam-se referências para os capitalistas a partir do momento que há 

investimento de capital, quando altera o índice que reflete o padrão tecnológico de cada 

município, configurando o modelo de Miziara. 

 Esse aumento da produtividade consequente da capacidade tecnológica não foi 

considerado pelo economista Thomas Malthus, sob a perspectiva macroeconômica da 

necessidade de intensificação do uso do solo, que pode ser vista pela lei dos rendimentos 

decrescentes.  

 Malthus é considerado o primeiro economista a sugerir existência de limites ao 

crescimento derivado da escassez de recursos. Pindyck (2003, p.185) cita que a lei dos 

rendimentos decrescentes foi de fundamental importância para o pensamento de Malthus, ao 

acreditar que a quantidade de terras existentes em nosso planeta seria insuficiente para o 

suprimento dos alimentos necessários à população, à medida que essa continuasse a crescer; 
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pois quando ocorresse a queda da produção marginal (PMg)6 e da produção média (PMe)7 o 

resultado seria a fome em larga escala.  

 A teoria de Malthus sugere que o crescimento descontrolado da população é 

geométrico, enquanto a disponibilidade dos recursos necessários à sua sobrevivência cresce 

aritmeticamente, baseando-se em que as áreas agricultáveis de qualidade são limitadas, o que 

resultaria em um decréscimo na taxa de retorno da produção agrícola. 

 No caso em estudo, as usinas sucroalcooleiras exploram a mudança da renda 

diferencial I. Esse fato é fácil de verificar, pois quando as usinas se instalaram na região as 

terras eram consideradas de baixo valor, pois não possuíam vantagens quanto à localização, 

infraestrutura e fertilidade, não podendo ser consideradas região com renda diferencial I 

elevada.  

 Porém com sucessíveis aplicações de investimentos em infraestrutura, vias de acesso, 

melhoramentos no solo, intensificados com as instalações das usinas, as terras adquirem 

vantagens, transformando a sua renda diferencial II. Segundo Carvalho e Marin (2011) a 

atratividade do Estado de Goiás para a produção de cana-de-açúcar decorre do baixo preço 

das terras em relação às da região Sudeste, bem como das condições climáticas, localização e 

incentivos fiscais. Ainda segundo os autores 

O aumento da produção canavieira em Goiás, não resulta de incrementos na 
produtividade, mas principalmente da incorporação de novas áreas de plantio, 
culminando na conversão de áreas agrícolas e pastagens pela produção de cana. Em 
2006, a cultura canavieira ocupava 234,9 mil hectares de área plantada no estado de 
Goiás, e em 2010 já chega a 599,3 mil hectares, o que corresponde a 2,0% da área 
total do território e representa 7,34% da plantação nacional. Goiás registra o segundo 
maior crescimento de área plantada no país, com alta de 27%, atrás apenas do Mato 
Grosso do Sul (28%), situando-se no quarto lugar no ranking nacional, atrás de São 

                                                
6 O produto marginal (PMg) menciona que a medida que unidades adicionais de trabalho são adicionadas a uma 
quantidade fixa de capital, o produto marginal do trabalho aumenta, atinge um máximo e, em seguida, diminui. O 
aumento inicial do produto marginal do trabalho se deve ao fato de que os primeiros trabalhadores contratados pela 
empresa podem se especializar nas tarefas em que são mais produtivos. Inevitavelmente, dada uma quantidade fixa 
de capital, a contratação de trabalhadores além de certo nível torna o ambiente de trabalho excessivamente 
congestionado e causa a redução da produtividade dos trabalhadores adicionais. O produto marginal do trabalho 
aumenta rapidamente no início, depois diminui e torna-se negativo. É dado pela equação: 
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7 O produto médio (PMe) nos diz respeito ao produto por unidade de um determinado insumo, calculado pela 
divisão do produto total pela quantidade do insumo. O produto médio do trabalho inicialmente aumenta e depois 

diminui e é dado pela equação :      
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Paulo, Minas Gerais e Paraná (CARVALHO e MARIN, 2011, p. 166). 

 Atualmente a região do Estado de Goiás a ser analisada está em fase de reconfiguração 

de seu espaço, pois a produção que aumenta cada vez mais é a cultura da cana-de-açúcar, ao 

intensificar o setor sucroalcooleiro; o que representa uma nova etapa de expansão da Fronteira 

Agrícola. Espaços então ocupados por estabelecimentos agropecuários para utilização de 

terras em agricultura e pecuária vêm sendo dominados pela cana-de-açúcar.  

 Então, para melhor entendermos essa dinâmica da cana-de-açúcar na microrregião de 

Ceres é necessária uma análise do processo de modernização da agricultura, ao verificar e 

identificar os fatores relevantes de ocupação e uso do solo, ainda, se a tendência tem seguido 

a dinâmica centro-sudoeste apresentada como avanço da Fronteira Agrícola na década de 

1970 (SILVA e MIZIARA, 2011). 

 Para a Fronteira Agrícola, modernização é a transformação da base técnica da 

agricultura por meio de investimento de capital ou de trabalho, ao visar aumentar a sua 

produtividade. Segundo Ferreira (2010) a modernização também pode ser vista entre dois 

conceitos, o do uso crescente de insumos modernos e o de mudanças nas relações de trabalho, 

pois mesmo com a modernização havia espaço para uma pequena produção em que o 

proprietário pudesse utilizar insumos modernos em uma produção artesanal, baseada no 

trabalho familiar; já na agricultura industrializada a relação de trabalho é basicamente 

coletiva, ou seja, um conjunto de trabalhadores assalariados que trabalham coletivamente ou 

cooperativamente numa determinada atividade. 

A partir de meados da década de 1960 o processo de modernização atinge uma fase 
mais avançada: a da industrialização da agricultura, que envolve a ideia de que a 
agricultura acaba se transformando num ramo de produção semelhante a uma indústria 
que se conecta a outros ramos de produção e não produz mais apenas bens de 
consumo final, mas basicamente bens intermediários ou matérias-primas para outras 
indústrias de transformação (FERREIRA, 2010, p.36). 

 Dentre umas das consequências desse processo de modernização, podemos destacar a 

criação dos CAI’s – Complexos Agroindustriais, que basicamente, refletiram a alteração entre 

indústria e agricultura, pois até então não tinham muita relação, eram partes separadas de 

indústria – agricultura – indústria, ou seja, a montante (de onde vem) e a jusante (para onde 

vai).  

 A indústria era vista apenas como a responsável por vender suas máquinas e 
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equipamentos para a agricultura, e a indústria responsável por comprar da agricultura. Com a 

criação dos CAI’s, Kageyama (1990, p. 122) menciona que “a produção agrícola passou então 

a constituir um elo de uma cadeia, negando as antigas condições do complexo rural fechado 

em si mesmo e em grande parte as do complexo rural agro-comercial prevalecente até os anos 

60”. 

 Conforme a caracterização da modernização é possível verificar o sistema produtivo 

do complexo canavieiro, desde o século XVIII, se constituindo com instrumental e técnicas 

rústicas, demonstrado por Moreira (1990). Houve, ao longo do tempo, transformações no 

processamento técnico, tanto no cultivo como no fabrico industrial do açúcar, sendo que a 

primeira transformação foi na lavoura, com a substituição do tipo de cana (da tradicional cana 

crioula pela cana caiana que era considerada de maior rentabilidade).  

 Posteriormente houve transformações no processo produtivo, no engenho com a 

substituição da tração animal pela força hidráulica, na movimentação das moendas, e num 

segundo momento pela máquina a vapor, o que levará a sucessão do engenho pela usina. 

Atualmente, podemos demonstrar, resumidamente, o complexo agroindustrial da cana de 

açúcar nas três fases definidas: Fase a Montante com o fornecimento de máquinas, 

equipamentos, matéria prima in natura e mão de obra para a indústria; Fase da Indústria com a 

produção de álcool, açúcar e energia; e, Fase a Jusante com o fornecimento dos produtos ao 

mercado. 

 A modernização trouxe consigo o Pacote Tecnológico e as intervenções 

governamentais, que visavam integrar a cadeia produtiva. Ferreira (2010) ressalta que a 

importância das grandes transformações técnico-econômicas e sociais na agricultura brasileira 

não é só resultado da ação das forças do mercado.  

 O Estado também esteve sempre presente em todas as fases do processo, seja na 

criação de condições para as transformações por meio das políticas de financiamento, seja ao 

proporcionar elementos em torno de um projeto definido de modernização da agricultura 

brasileira.  

 Desta forma, a modernização se concretizou por meio de arranjos políticos com 

incentivos governamentais, sendo cruciais para a expansão da cana-de-açúcar. Vários planos e 

programas foram criados pelo Governo ao visarem o crescimento e melhoramento da 
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produção agrícola. Para Neto (1997) o Plano Nacional de Desenvolvimento visava dar uma 

nova estratégia à agricultura, à pecuária e à agroindústria 

essa estratégia implica, segundo o plano, a taxas de crescimento da ordem de 7% ao 
ano, para o que deve ser incrementada não apenas a ocupação de novas terras nas 
regiões de fronteiras, já que o país conta com ampla disponibilidade de espaço, mas 
também a modernização de áreas já incorporadas ao mercado (NETO, 1997, p. 134). 

 Assim, vimos que a intervenção governamental e o pacote associado à modernização 

foram as grandes responsáveis pela expansão da Fronteira agrícola, conforme já observado e 

demonstrado quando da distribuição de crédito concentrado no centro-sul, que teve as 

primeiras manifestações dessa modernização.  

 Segundo Carrijo (2008) foi a partir da década de 1970 que se teve uma tendência 

maior de migração do padrão tecnológico no Centro-Oeste, com mudanças e concessões de 

subsídios que marcaram intensivamente a modernização agrícola e a expansão da Fronteira 

Agrícola, pois sem esses incentivos não seria possível as mudanças nas bases técnicas e 

econômicas vistas na microrregião de Ceres. 

 

 1.1.2 – Panorama Regional 

 A ocupação do Estado de Goiás foi incentivada através da Política do Governo Vargas 

denominada de “Marcha para o Oeste”, ocorrida na década de 1930. Estevam (1997) 

menciona que a referida marcha buscou ocupar as áreas vazias do território brasileiro ao 

articular-se com os meios de transporte que visavam a abertura de novas fontes de 

escoamento para a produção nacional. 

 Como estratégia para efetivação da “Marcha para o Oeste”, o governo brasileiro 

resolveu implantar colônias agrícolas para atrair as pessoas do litoral para o interior. O 

objetivo era incentivar agricultores do Brasil inteiro a ocuparem espaços no interior do País e 

iniciar uma agricultura moderna, ou seja, fixar o homem ao campo por meio da pequena 

propriedade voltada para a produção de bens agrícolas em escala capitalista.  

 As Colônias Agrícolas Nacionais (CAN’s) foram planejadas para serem cidades-

indústrias potencialmente lançadas nos espaços vazios. Oito estados foram selecionados como 

fronteiras agrícolas para implantação: Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Goiás, Território de 
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Ponta Porã (hoje Mato-Grosso), Paraná e Minas Gerais. A Colônia Agrícola Nacional de 

Goiás (CANG) foi a primeira delas a ser instalada, em 19 de fevereiro de 1941 (CARDOSO, 

2005); posteriormente a Colônia Agrícola Nacional General Osório (CANGO) com sede em 

Francisco Beltrão, no Estado do Paraná, em 12 de maio de 1943; e a Colônia Agrícola 

Nacional de Dourados (CAND), na região sul de Mato Grosso, em 28 de outubro de 1943. 

 A CANG cumpriu com seu papel expansionista da Fronteira ao ocupar e fixar o 

homem à terra, caracterizada por possuir uma agricultura moderna e de ser o principal projeto 

da Marcha para o Oeste para a ocupação da microrregião de Ceres. A dinâmica da fronteira 

agrícola foi impulsionada pela modernização da agricultura, como já mencionado, e na 

microrregião de Ceres ganha impulso com a CANG, por meio da incorporação rápida de 

novas áreas ao sistema produtivo voltado para agricultura e pecuária.  

 Segundo Morais (2001) foi por meio da implantação da CANG que o Governo Federal 

concretizou o objetivo de fazer da região Centro-Oeste um pólo fornecedor de matérias-

primas para a região sudeste e ao mesmo tempo, consumir os produtos industrializados vindos 

de lá, que aconteceu logo após a ocupação de Ceres na Frente de Expansão. 

 A política econômica do País a partir da década de 1930 e a viabilização da construção 

de uma nova capital, Brasília, apresentaram-se como o início, de fato, da nova e acentuada 

mudança para o Centro Oeste. O projeto de colonização promovido pelo governo federal 

deste período, associado à construção de Brasília e a abertura da BR-153 (Belém-Brasília) 

criaram um importante elo entre o Sul e o Norte do País, além de proporcionar ao Estado de 

Goiás maior integração com mercados de outros estados.  Foi a partir dessa integração que o 

Estado de Goiás estabeleceu relações para além de São Paulo e do Triângulo Mineiro, 

principais influentes na economia de Goiás. Tais ocorrências são relatadas:  

O período de 1930 a 1960 esteve caracterizado por modificações notáveis na ordem 
estrutural de Goiás. A edificação de Goiânia e a localização estratégica de Anápolis 
intensificaram a exploração e a ocupação do Centro-Sul regional; a imigração no pós-
guerra avançou sobre parte do Médio-Norte, e a abertura da Belém-Brasília 
rearticulou o quadro dos núcleos urbanos no Norte facilitando sua integração aos 
centros comerciais goianos; a construção da capital federal acarretou abertura de 
estradas e novas frentes de imigração para o Planalto Central facilitando a integração 
da região ao comércio nacional. Por fim, a construção da Capital Federal acarretou a 
abertura de estradas e novas frentes de atração para o planalto, facilitando a efetiva 
integração da região ao comércio nacional (ESTEVAM, 2000, p. 220). 

 Após a ocupação das terras, a dinâmica reproduz os mesmos moldes de expansão 
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anteriores, com aumento da área plantada e não com o aumento da produtividade. Os estados 

que não se mostravam importantes em fases anteriores (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Goiás), passam a dirigir a nova expansão da cana após a consolidação do sul-sudeste.  A 

monocultura da cana inicia um processo de substituição de áreas de pastagem, de cultivo da 

soja e de outras culturas relacionadas, tudo isso apoiado pela forte infraestrutura de logística, 

industrialização pungente e mercado consumidor garantido (CASTRO et. al., 2007).  

 Desta forma, as terras planas do Centro Oeste que até meados da década de 1970 não 

valiam nada, ganham valor, pois para o padrão tecnológico da época mais importante que a 

topografia era a fertilidade natural. A nova dinâmica ampliou os empreendimentos 

agroindustriais, surgiram os complexos agroindustriais sucroalcooleiros promovendo radicais 

alterações na base técnica e econômica da agricultura.  

 A formação dos Complexos Agroindustriais (CAI’s) representou o processo de 

modernização mais relevante no que tange à transformação nas formas de produzir no campo, 

fazendo com que a atividade sucroalcooleira nascesse atrelada à indústria, sendo a 

modernização da agricultura um dos fatores mais importantes na expansão da produção de 

cana-de-açúcar. Assim, a instalação das agroindústrias canavieiras na microrregião de Ceres é 

que orientaram a ocupação agrícola atual, ao introduzir transformações com a expansão do 

setor. 

Conforme se expandem as áreas de lavoura canavieira, aumentam as dificuldades em 

desenvolver outro tipo de atividade agrícola, devido à intensa utilização do espaço e de 

recursos naturais por parte das usinas sucroalcooleiras. Verificaremos mais a frente o que 

acontece com o espaço produtivo da Microrregião de Ceres. 

O Canasat8 monitora alguns estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do País 

desde 2003, sendo que o estado de Goiás começou a ser monitorado a partir de 2005, ainda 

que a cultura da cana-de-açúcar esteja presente há mais tempo, espalhada no Estado de Goiás 

desde a chegada da Fronteira Agrícola, compartilhando da divisão de terras com a pastagem, 

grãos e a agricultura familiar.  

Desde então, observa-se um crescimento sistemático em sua área plantada. O aumento 
                                                
8 O Projeto Canasat tem por objetivo identificar e mapear a cultura da cana-de-açúcar por meio de imagens de 
satélite de observação da terra, acessível em http://www.dsr.inpe.br/laf/canast/index.html.  
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da demanda por cana-de-açúcar fez com que terras já consolidadas com grãos, algodão e gado 

se rendessem à monocultura da cana, auxiliada por incentivos e apoio governamentais.  

Castro et. al. (2007) resumem o ciclo da cana em três fases: a) quando chega ao Brasil e se 

expande no Nordeste, desde os tempos coloniais; b) com a criação do Proálcool, consolidando 

o centro-sul; e, c) o atual, iniciado no século XXI com aumento da demanda de álcool em 

resposta à crise internacional de combustíveis.  

Carvalho e Marin (2011) mencionam que a produção de cana-de-açúcar no estado de 

Goiás vem crescendo nos últimos anos, passando de 6,8 milhões de toneladas em 1990, para 

52 milhões de toneladas na safra 2010/11; sendo que a maior parte da produção (69,24%) é 

destinada à produção de etanol e o restante para a produção de aproximadamente 2,0 milhões 

de toneladas de açúcar. 

Assim, devemos identificar a área de expansão da cultura e conhecer o cenário da 

cana-de-açúcar na microrregião de Ceres, para podermos analisar se as transformações 

ocorridas no espaço produtivo estão propensas a impactos que afetem o perfil sustentável 

identificados em outras regiões.  

 

 1.1.3 – Impactos relativos à expansão do setor sucroalcooleiro 

 O crescimento da atividade sucroalcooleira tem trazido várias discussões acerca dos 

problemas históricos que ela apresenta, relacionados ao meio ambiente e à sociedade, nas 

localidades onde a atividade já se consolidou (como é o caso do Estado de São Paulo). Por 

esta razão algumas questões sociais, institucionais e ambientais precisam ser adequadamente 

discutidas e os problemas resolvidos, para que a expansão estimada não ocorra com grandes 

perdas para a sociedade, tornando a atividade insustentável; ou seja, compreender o processo 

de expansão. 

No Brasil, os impactos socioambientais da expansão das lavouras de cana-de-açúcar 
destinadas à produção de etanol tem sido tema de ampla discussão. A despeito do 
relativo consenso sobre os benefícios líquidos do etanol em termos de redução das 
emissões de carbono, os impactos relativos a mudança no uso do solo permanecem 
controversos (IPEA, 2010a, p.414). 

 Carvalho e Marin (2011) mencionam que não há estudos comprobatórios de que a 

política agroenergética cumpre o papel de Desenvolvimento Sustentável anunciados pelo 
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governo, ou mesmo pesquisas que esclarecem o grau de sustentabilidade do complexo 

canavieiro implantado no Estado de Goiás. 

O discurso dos agentes de representação do Estado brasileiro defende que a política de 
agroenergia não afetará a produção de alimentos para o consumo interno e 
impulsionará o desenvolvimento do país, pela ampliação das divisas geradas com as 
exportações dos agrocombustíveis. Esse desenvolvimento suscita a promessa de sua 
interiorização, com a promoção da inclusão social, a geração de empregos, a redução 
das disparidades regionais e a fixação das populações no meio rural (CARVALHO e 
MARIN, 2011, p. 168). 

 Ainda segundo os autores, há indícios de que os benefícios econômicos advindos do 

complexo sucroalcooleiro nos municípios goianos nem sempre se revertem em ganhos sociais 

e ou ambientais, “como é o caso dos municípios de Jandaia e Turvelândia que, embora 

estejam entre os dez municípios com maiores PIB per capita do estado, possuem os piores 

Índices de Desenvolvimento Humano Municipal” (p. 168). 

 Conforme apresentado acima, o setor sucroalcooleiro se encontra em formidável 

situação econômica nos últimos anos, mas seu papel sustentável tem sido assunto muito 

polêmico. Enquanto a agroindústria canavieira busca se destacar no mercado internacional 

com imagem de produção limpa e ambientalmente correta, os trabalhadores e as comunidades 

locais que vivem com a produção de cana-de-açúcar alegam outra realidade com problemas 

sociais e ambientais, mencionado por Szmrecsanyi e Gonçalves.  

O avanço sobre áreas ocupadas com outras culturas, a concentração fundiária, a baixa 
qualidade dos empregos oferecidos no campo, a degradação ambiental provocada pelo 
uso de agrotóxicos, o descarte indiscriminado do vinhoto e o uso das queimadas na 
etapa de colheita da cana são alguns dos exemplos da insustentabilidade deste padrão 
de produção, que vem se expandindo a passos largos nas principais regiões agrícolas 
do país, em detrimento  de outras atividades (SZMRECSÁNYI e GONÇALVES, 
2009, p. 18) 

 Desta forma, o setor tem sido criticado sistematicamente como responsável pela 

degradação ambiental e pela exclusão e deterioração social. Esse paradoxo, crescimento 

econômico e insustentabilidade socioambiental, do setor é que deve ser analisado, pois se 

considerarmos que a expansão da cana altera, diretamente ou indiretamente, outros setores, é 

necessária uma análise para identificar em quais setores as mudanças no sistema produtivo 

sucroalcooleiro mais impactaram, sejam na esfera ambiental, social, institucional ou 

econômica; bem como se o impacto foi positivo ou negativo. Após essa identificação, será 

possível compreender todo o processo de expansão da cana. 
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- Impactos Ambientais 

 Os primeiros impactos percebidos com a expansão da cana estão na esfera ambiental, 

referentes ao reordenamento no uso do solo, ou seja, a substituição das áreas de agricultura e 

de pastagens por áreas por cana-de-açúcar, sendo que a primeira sempre em maior escala 

segundo Nassar et al. (2008).  

 Os riscos estão na possibilidade de novos desmatamentos e da contaminação dos solos 

e águas, decorrentes do manejo agrícola; apesar de os discursos políticos dominantes 

apontarem as pastagens degradadas como prioritárias para a expansão da cana, o que na 

verdade se assistiu foi a substituição maciça de áreas de culturas anuais, em particular de soja, 

ao revelar intensa competição por terras.  

 Para Piacente (2005) podemos dividir os principais impactos ambientais ocasionados 

pela produção da cana-de-açúcar em duas fases: a fase agrícola e a fase industrial. 

Na fase agrícola destaca-se: 
 Redução da biodiversidade causada pelo desmatamento e pela implantação 

da monocultura canavieira; 
 Contaminação das águas superficiais e do solo através da prática excessiva de 

adubos, corretivos minerais e aplicação de herbicidas; 
 Compactação do solo através do tráfego de maquinaria pesada durante o 

plantio, os tratos culturais e a colheita; 
 Assoreamento de corpos d’água devido a erosão do solo em áreas de 

renovação de lavoura; 
 Eliminação de fuligem e gases de efeito estufa na queima durante o período 

de colheita. 
Já na fase industrial pode-se relacionar: 

 A geração de resíduos potencialmente poluidores como a vinhaça e a torta de 
filtro; 

 A utilização intensiva de água para o processamento industrial da cana de 
açúcar; 

 O forte odor gerado na fase de fermentação e destilação do caldo para 
produção de álcool. (PIACENTE, 2005, p. 22). 

 Já para Silva e Ferreira (2010), os potenciais impactos ambientais e sociais causados 

pela cultura e colheita da cana-de-açúcar; bem como os impactos causados pelo processo 

industrial do etanol, principal produto obtido da cana-de-açúcar; estão divididos em três fases: 

Fase da Cultura - impactos sobre o solo, desmatamentos de matas ciliares, assoreamentos nos 

rios da região, degradação das nascentes e diminuição do volume d’água; Fase da Colheita - 

queima da palha da cana-de-açúcar, dispersão de fuligens pelos ventos para áreas além da 
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lavoura, aumento de doenças respiratórias nos períodos de queimadas, superexploração da 

mão de obra na colheita, e, mortes prematuras de trabalhadores ligados à colheita; e, Fase de 

Industrialização – descarte inconsciente de vinhoto nas águas. 

 Para Fisher et. al. (2008), os impactos causados pela expansão da indústria canavieira 

no Brasil devem ser objetivos de investigação. Dentre as questões mais importantes o autor 

menciona 

 Deforestation and habitat loss. 
 Land competition with food and feed production. 
 Indirect effects of land conversion because of strong expansion of sugarcane 

production out-competing other crop and livestock activities, which in turn 
encroach on natural habitats. 

 Water pollution and eutrophication. 
 Soil erosion and soil compaction (mainly during land preparation and early 

growth phases when soil ins barren combined with sub-optimal tillage methods 
and relative high rainfall and the use of steep slopes). 

 Air pollution (mainly through burning of sugarcane before harvest) 
 Possible extensive use of transgenic sugarcane types9 (FISHER et. Al., 2008, p. 

57). 

 Segundo o Ipea (2010a), a literatura sobre os impactos ambientais dos biocombustíveis 

é dominada pelas Análises de Ciclo de Vida (ACV) permitindo avaliar as etapas de produção 

da atividade. No caso do etanol brasileiro produzido da cana-de-açúcar, são evitadas emissões 

de aproximadamente 2,6 toneladas de CO2 por metro cúbico de etanol anidro e de 1,8 

tonelada de CO2 por metro cúbico de álcool hidratado; concluindo pela eficiência do etanol do 

ponto de vista do gasto energético líquido. Os resultados sugerem ainda que o etanol oferece 

benefícios em termos de reduções no consumo de energia e nas emissões de gases de efeito 

estufa. 

 Referente à disponibilidade hídrica, a cana-de-açúcar é uma planta de crescimento 

rápido que exige muito do solo, o que causa empobrecimento deste.  A legislação específica 

sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei nº 13.123/97) visa regular sobre o uso dos 

recursos hídricos, ao outorgar direitos e cobrança pelo seu uso, sendo um instrumento que 

                                                
9 Tradução livre da autora: Desmatamento e a perda do habitat; Competição da terra com a produção e 
fornecimento alimentar; Os efeitos indiretos da conversão da terra em razão da forte expansão da produção da 
cana-de-açúcar competindo com outras atividades de cultivo e rebanho, que por sua vez invade os habitats 
naturais; Poluição da água e perda dos nutrientes; Erosão e compactação do solo (principalmente durante a 
preparação da terra e as primeiras fases de crescimento quando o solo está árido com métodos razoáveis de 
cultivo referente ao período chuvoso e no uso de grandes declives; Poluição do ar (principalmente através de 
queimadas da cana antes da colheita); e, o possível uso extensivo dos tipos de cana-de-açúcar transgênicos. 
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pode favorecer a sustentabilidade dos recursos hídricos. O problema é a fiscalização e a 

garantia de seu cumprimento, bem como a burocracia em aprovação (ou não) do uso dos 

recursos. 

 A utilização intensiva do sistema de irrigação, que na maioria dos casos é feita nos 

períodos de estiagens, momento em que ocorre naturalmente uma diminuição do volume de 

água dos rios, provoca uma relativa pressão sobre os recursos hídricos locais, o que pode 

ocasionar algumas situações de degradação das nascentes. 

O Governo de Goiás estuda também medidas para a área ambiental, com o 
estabelecimento de regras para a liberação da outorga da água e outras medidas. A 
idéia é estimular a adoção de práticas consideradas de menor impacto no meio 
ambiente, tais como: reutilização da água da usina; instalação de barragens; 
implantação de sistema de monitoramento do consumo e da qualidade da água; e a 
mecanização da colheita da cana-de-açúcar, visando diminuir os efeitos das queimadas 
e, ao mesmo tempo, coibir o fluxo de mão-de-obra sazonal para os municípios e, ainda 
extinguir os casos de utilização de mão-de-obra em condições análogas ao de trabalho 
escravo (RODRIGUES, 2009, p. 103). 

 Para diminuição desta exigência hídrica é constante o uso de vinhaça ou vinhoto na 

irrigação, pois quando depositada no solo pode promover melhoria em sua fertilidade. Porém, 

as quantidades devem ser mensuradas de acordo com as características de cada solo, uma vez 

que este possui quantidades desbalanceadas de elementos minerais e orgânicos, para que não 

ultrapassem a capacidade de retenção de íons. 

 A vinhaça constitui-se no principal resíduo da industrialização da cana, que apresenta 

alto potencial poluidor quando lançada em cursos d’água, em função da sua alta demanda 

bioquímica por oxigênio, alta concentração de sais, particularmente potássio, e alta carga de 

matéria orgânica. A quantidade despejada pelas destilarias pode variar de 10 a 18 litros de 

vinhaça por litro de álcool produzido, dependendo das condições tecnológicas da destilaria 

(SILVA, GRIEBELER e BORGES, 2007).  

 Segundo Szmrecsanyi e Gonçalves (2009), o uso adequado da vinhaça é um poderoso 

adubo orgânico, pois cada 150 litros de vinhaça aplicados em 1 hectare substituem 412 quilos 

de potássio e 690 quilos de cloreto de potássio, o que aumenta a produtividade agrícola em 

8%. O uso adequado da vinhaça pode contribuir de maneira confiável para a redução de 

problemas ambientais provocados pela monocultura, como a retirada de macro e 

micronutrientes do solo, após colheita. 
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 Em relação aos solos, sabe-se que a substituição da vegetação nativa por culturas 

agrícolas, causa, invariavelmente, mudanças nas características físicas e químicas do solo, 

que, em muitos casos, levam à degradação. A cultura de cana no Brasil é reconhecida por 

apresentar relativamente pequena perda de solo por erosão, comparada a culturas de soja e 

milho, situação que tem melhorado com a redução da queima na colheita (TETTI, 2002).  

 Os principais impactos são ocasionados pela produção agrícola da cana-de-açúcar em 

grande escala e as produções industriais de etanol em destilarias; pois a redução da 

disponibilidade hídrica, decorrente da indução de processos erosivos e da captação superficial 

de água, consequentemente, os assoreamentos. O desmatamento também traz ao solo perda de 

produtividade, da biodiversidade, o que causa mudanças no regime hidrológico, e traz 

problemas climáticos com elevação das temperaturas (SILVA e FERREIRA, 2010, p. 144).  

Assim, 

tanto os solos com poucas limitações como aqueles que apresentam riscos 
permanentes ao cultivo intensivo tiveram sua vegetação nativa removida e foram 
incorporados ao processo produtivo. Para isso, a adoção de sistemas de manejo que 
mantêm a estrutura do solo pode ser a chave para a manutenção da qualidade e 
sustentabilidade dos agrossistemas canavieiros (SEVERIANO et all., 2009, p. 159). 

 Outra prática que apresenta um alto potencial de impacto ambiental é a queima da 

palha da cana-de-açúcar previamente à sua colheita, que visa facilitar o corte manual e repelir 

animais venenosos como cobras e aranhas. A utilização do fogo em áreas agrícolas e nas 

cidades contribui para os processos de comprometimento da qualidade do ar, por emitir 

grande quantidade de poluentes para a atmosfera (como o CO2 e o CH2) com sérias 

consequências ambientais e na saúde.  

 Em estudo realizado em Ribeiro Preto – SP, Silva e Ferreira (2010) demonstram que a 

queima ainda é responsável por desperdícios no consumo de água, uma vez que as fuligens da 

cana queimada levam as pessoas a lavarem quintais e calçadas, além das roupas que são sujas 

nos varais, o que eleva o consumo de água em, aproximadamente, 50% durante a safra. 

 Da mesma forma, Cançado et al (2006) comprovam o impacto negativo das emissões 

de gases resultantes da queima de cana-de-açúcar sobre a saúde da população, ao reforçar a 

necessidade de esforços públicos para reduzir e eventualmente eliminar essa fonte de poluição 

do ar. 
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 Adler (2010) menciona sobre os efeitos da queima à saúde respiratória, constatando 

que há diminuição na função pulmonar quando relacionada à prática da queima 

Decreases in lung function correlated with increases in the concentration of particulate 
matter, which exceeded India’s national air quality standards during the burn season. 
Small particles (PM2.5 and PM10)—which make up the majority of the smoke 
produced by crop burning—were more closely associated with decreases in lung 
function than suspended particulate matter (SPM), which can contain particles 100 µm 
or larger10 (ADLER, 2010, p. 118) 

 O setor sucroalcooleiro possui outros tipos de resíduos gerados com a industrialização 

da cana-de-açúcar (a levedura, melaço, álcool bruto, óleo fúsel, o bagaço, a torta de filtro e a 

vinhaça). Por serem em sua quase totalidade de natureza orgânica, estes resíduos possibilitam 

seu controle e reaproveitamento, ao passar, também, a contribuir com outras áreas de 

produção.  

 A utilização dos resíduos orgânicos nas indústrias sucroalcooleiras visa proporcionar 

um aproveitamento sustentável ambiental e economicamente. O bagaço da cana nas caldeiras 

das próprias usinas é convertido em vapor e em energia elétrica pela cogeração. Essa 

cogeração proporciona as usinas uma dependência praticamente zero de outra fonte de 

energia, aliando à utilização sustentável de um resíduo.  

 Assim, a levedura é reaproveitada no processo produtivo ou vendida como alimento 

animal, pois é rica em proteína, vitamina e sais minerais. O melaço é reutilizado 

integralmente na fabricação do álcool. O álcool bruto é reprocessado dentro da destilaria. O 

óleo fúsel é reempregado como matéria prima na refinação de onde se extraem alcoóis com 

diversos graus de pureza. A torta de filtro é utilizada como substituto de insumos tradicionais 

a base de potássio no plantio da muda de cana-de-açúcar; ao proporcionar bons resultados 

para a agricultura, bem como vantagens nutricionais. A vinhaça, como já mencionado, tem 

sido utilizada para a fertirrigação (PIACENTE, 2005). 

 Estudo recente tem demonstrado outra forma de utilização dos resíduos da cana. Um 

engenheiro ambiental descobriu que o resíduo do bagaço da cana de açúcar pode retirar 

corantes de águas contaminadas, resultantes de processos industriais. A descoberta partiu de 
                                                
10 Tradução livre da autora – Diminuição da função pulmonar relacionada com o aumento na concentração de 
material particulado, que ultrapassou os padrões de qualidade do ar nacionais da Índia durante a temporada de 
queima.  Pequenas partículas (PM 2,5 e PM 10 ) - que compõem a maior parte da fumaça produzida por safra 
queima- foram mais intimamente associado com diminuição da função pulmonar do que a matéria suspensa 
particulada (SPM), que pode conter partículas de 100 mm ou maiores. 
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um estudo de Mestrado de Ecologia na Universidade Santa Cecília, em Santos; momento em 

que o consultor ambiental Antônio Iris Mazza procurava uma forma de utilizar o bagaço da 

cana que estava jogado em aterros sanitários, conforme o autor 

O resíduo do bagaço da cana é misturado com a água e são feitas 100 rotações por 
minuto em um recipiente. Após isso, o líquido passa por uma peneira e por uma 
centrífuga. Por último, a água passa por uma medição para avaliar quanto foi retirado 
do corante. “Esse procedimento com o resíduo pode ser usado para a retirada de cor, 
metais, carga orgânica, efluentes industriais e todo o processo que usa o carvão 
ativado”, explica o engenheiro. Apenas duas gramas de resíduo são suficientes para 
retirar o corante de um litro de água contaminada. A medição pode ser usada em 
qualquer proporção (MAZZA, 2013, p. 14). 

 Segundo Mazza (2013), o resíduo da cana pode ser substituído pelo carvão ativado, 

utilizado para a retirada de resíduos em água. O diferencial é que o carvão gera um custo 

muito alto para a maioria das empresas. 

 O uso de agrotóxicos nos canaviais representa alto risco ao meio ambiente por causar 

interferência nas cadeias ecológicas e à saúde das populações locais, pois contamina os 

mananciais de águas. Mesmo com a substituição de alguns agrotóxicos por métodos 

alternativos de controle de pragas e doenças, e com o melhoramento genético, o controle 

biológico com uso de agrotóxico continua ainda elevado. Da mesma forma, o uso de 

herbicidas, pesticidas e fertilizantes minerais também representa perigo de contaminação dos 

aqüíferos, que são reservas subterrâneas de água doce. 

 Apesar de todos esses relatos de impactos ambientais, muitos gestores públicos, no 

poder legislativo e judiciário, continuam por afirmar a falta de evidencia científica para 

justificar suas decisões. Muitas ações judiciais movidas contra a prática de queimas são 

julgadas improcedentes pela falta de certeza dos danos causados pela queima, enquanto que 

poucas ações são julgadas como precaução. O setor sucroalcooleiro como uma grande força 

econômica do Brasil, tem procurado desenvolver e aplicar medidas que visem minimizar os 

impactos ambientais de sua produção. 

Os fatos mostram que somente através de um planejamento produtivo local, este 
avanço poderá ser disciplinado, garantindo a coexistência da cana‐de‐açúcar com 
outras atividades agrícolas/agropecuárias de maior demanda por mão‐de‐obra, como a 
pequena produção e o cultivo diversificado de alimentos, capazes de garantir maior 
sustentabilidade ambiental e social ao uso do espaço rural, além do potencial de 
absorção da mão‐de‐obra que está sendo liberada da cana com o processo de 
mecanização de suas etapas de produção (SZMRECSANYI e GONÇALVES, 2009, p. 
18). 
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 O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE, 2009) realizou uma análise 

SWOT11 para os seguintes fatores ambientais: a) Impactos na Qualidade do ar, b) Suprimento 

e qualidade da água, c) Ocupação do solo e biodiversidade, d) Preservação dos solos 

agrícolas; e, e) Uso de defensivos agrícolas e fertilizantes. É interessante demonstrarmos a 

conclusão do estudo, pois apresenta resultados qualitativos, ao identificar pontos e 

características importantes na produção da cana-de-açúcar. 

 Para os Impactos na qualidade do ar relacionados às queimas e uso de combustíveis 

fósseis na prática agrícola tem: a) como força (Strength) o controle e a proibição da prática da 

queima; b) como fragilidade (Weakness) a prática da queima dos canaviais, pois reduz a 

quantidade de água do solo e polui a atmosfera; c) como oportunidade (Opportunity) tem a 

redução e eliminação de prática da queima; a redução de emissão de gases precursores do 

efeito estufa; e, o aperfeiçoamento da fiscalização no cumprimento da legislação que prevê o 

fim das queimadas; e d) como ameaça (Threat) a própria queima da cana onde ainda é 

permitida, a fragilidade da fiscalização e cumprimento da legislação vigente.  

 Em relação ao suprimento e qualidade da água o estudo concluiu: a) pontos fortes a 

relativa baixa demanda por água para a cultura da cana, por causa da irrigação natural da 

chuva e do uso de vinhaça; o baixo impacto das lavouras de cana na qualidade da água, 

classificado pela Embrapa em 2003 como nível 1; b) como pontos fracos o estudo apresentou 

o aumento do uso de irrigação em locais de expansão agrícola, como a região Centro-Oeste, 

onde se tem explorado regiões com déficits hídricos mais acentuados; a grande demanda por 

água na fase industrial; a probabilidade de contaminação de aquíferos e lençóis freáticos pelo 

uso da vinhaça como fertilizante; e, a contaminação de águas superficiais por causa das 

enxurradas que podem transportar solo, agrotóxicos, fertilizantes orgânicos e inorgânicos para 

mananciais próximos; c) como oportunidades foram levantadas alternativas e métodos mais 

eficientes de irrigação ambientalmente e economicamente viável como o gotejamento; o 

controle de tráfego e plantio direto são oportunidades para melhorar a umidade e 

aproveitamento de água da chuva por causa da menor compactação dos solos e redução de 

enxurradas; o uso controlado da vinhaça como fertirrigação reduz o uso de fertilizantes 

inorgânicos; e ainda o desenvolvimento de novas variedades de cana com maior resistência ao 

                                                
11 A Análise SWOT é uma ferramenta desenvolvida no ambiente corporativo e utilizada na análise e formulação 
de estratégias de políticas públicas. A sigla SWOT designa os quatro grupos analisados: Strength, Weakness, 
Opportunities e Threats.  
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stress hídrico; d) como ameaças a expansão da cana pode aumentar o uso de herbicidas, 

pesticidas e adubos minerais, acarretando a contaminação de aquíferos; e, a disposição 

descontrolada de vinhoto nos solos próximos a corpos d’água.  

 Os resultados para ocupação do solo e biodiversidade apontaram: a) como pontos 

fortes a disponibilidade de terras para atender ao aumento da demanda por cana-de-açúcar; o 

cultivo da cana que proporciona a recuperação do solo comparado à plantação de outras 

culturas; o aumento da produtividade graças às maiores eficiências energética no 

aproveitamento do bagaço; b) como pontos fracos novamente a queima da cana, pois causa 

danos à biodiversidade e ao ecossistema com evidente redução de populações de espécies de 

vertebrados e insetos, seja pela eliminação de habitats, seja pela morte causada pela queima; 

c) as oportunidades estão na criação de corredores de biodiversidade nas plantações; ao 

estímulo à produção pelo sistema orgânico e ao uso de melhores alternativas para manter as 

áreas de preservação ambiental; d) as ameaças estão na expansão do uso do sistema 

convencional da queima que podem acarretar em degradação em áreas de reserva e redução 

da biodiversidade.  

 Ainda em relação aos impactos à biodiversidade, o Documento 77 lançado pela 

Embrapa alerta 

Os impactos das queimadas de cana influenciam a diminuição da biodiversidade 
animal por meio da perda de habitat ou morte de animais que utilizam o canavial para 
nidificação ou alimentação. A biodiversidade vegetal também é ameaçada em áreas 
adjacentes às dos canaviais queimados, por se tornarem mais susceptíveis aos 
incêndios acidentais (RONQUIM, 2010, p. 10). 

 Segundo o estudo acima mencionado, a realização da queima era feita a partir de 

quatro lados da plantação, onde o fogo partia de fora para dentro; destruindo qualquer ser vivo 

que ficasse no centro. Com a conscientização ambiental, as queimadas estão sendo realizadas 

a partir de dois lados dos canaviais; o que visa diminuir os riscos de acidentes com a fauna. 

 Tal fato não ocorre no caso da colheita da cana crua, pois permite que a fauna tenha 

maior tempo para fuga. Durante a queimada, há muita destruição de ninhos e filhotes, e 

mortes causadas pela elevada temperatura ou por asfixia pela fumaça. Segundo Ronquim 

(2010) não há levantamento estatístico científico sobre a quantidade média de animais ou de 

espécies que morrem por hectare de canavial queimado. 
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 A preservação dos solos agrícolas apresentou: a) como pontos fortes a própria 

características da cana por apresentar menores perdas de solo em comparação à outras 

culturas; a evolução tecnológica do cultivo da cana que permite o manejo da colheita sem a 

queima da palha; o uso controlado da vinhaça como fertilizante; e, a capacidade que a cultura 

tem de regenerar áreas degradadas, desde que observadas as boas práticas de produção; b)  

como pontos fracos a queima (grande vilã) traz consequências danosas para as características 

físicas como a concentração de gases na atmosfera, a diminuição da fertilidade e umidade do 

solo, a perda de nutrientes e a exposição do terreno aos efeitos erosivos; a mecanização 

também tem pontos negativos com a compactação do solo resultante do tráfego, que prejudica 

a sustentabilidade, pois o peso dos equipamentos aumentam a densidade e a resistência à 

penetração do solo; o uso indiscriminado da vinhaça pode causar danos às águas subterrâneas; 

c) como oportunidades o uso de tráfego controlado visando solucionar o problema da 

compactação. 

 Por fim, a análise realizada com o uso de defensivos agrícolas e fertilizantes 

apresentou: a) como pontos fortes a característica da cultura de cana necessitar de quantidades 

menores de inseticidas, fungicidas, acaricidas e outros defensivos que outras culturas; e, o uso 

controlado da vinhaça como fertilizante que reduz o uso de fertilizantes inorgânicos na 

lavoura; b) como ponto fraco a possibilidade da contaminação dos aquíferos por uso de 

herbicidas, pesticidas e adubos minerais; c) as oportunidades são a prática do plantio direto e 

uso de estrutura de tráfego controlado; e, o maior uso de estudos de controles biológicos de 

pragas e ervas daninha para reduzir a necessidade de defensivos agrícolas; e, d) as ameaças 

estão na possibilidade da expansão da produção não aplicar as alternativas de diminuição do 

uso de herbicidas, pesticidas e adubos minerais.  

 Foi possível verificar na análise SWOT realizada pelo CGEE (2009) a evidente 

importância, nos aspectos ambientais, das queimadas da cana-de-açúcar, da aplicação da 

vinhaça, o uso de agrotóxicos e da mecanização agrícola, por identificar que estes deverão ser 

priorizados em nosso estudo. 

 

- Impactos Sociais 

 Já em relação aos impactos sociais, além do problema da queima da cana à saúde 
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humana (já mencionado acima), a atividade sucroalcooleira também é marcada por 

empreendimentos que empregam um grande contingente de mão de obra, sem qualificação, 

no corte da cana, mas que, gradativamente, deixa de fazer em virtude do processo de 

mecanização da colheita que é uma exigência legal. A empregabilidade é maior no período de 

safra, caracterizando a sazonalidade do setor. 

 O problema da empregabilidade no setor sucroalcooleiro tem sido bem questionado 

inclusive em nível internacional. Nemarumane e Mbohwa (2013) analisaram o impacto social 

em operações sucroalcooleiras na África do Sul, focando a saúde, segurança, sindicalização, 

salários, igualdade de gênero no local de trabalho, criminalidade e bem-estar social. 

Concluíram pela existência de um ciclo de vida social nas indústrias da África do Sul, com 

diminuição de emprego em algumas áreas decorrentes da queda na produção de açúcar. 

 No Brasil, a expansão do setor e das usinas deve ser acompanhada também pelo seu 

desempenho socioambiental, principalmente no que se relaciona com a mão de obra. Macedo, 

Cípola e Ferreira (2010) realizaram um estudo sobre o desempenho socioambiental em 19 

usinas de processamento de cana-de-açúcar no Brasil, dentre as quais a usina Jalles Machado 

de Goianésia.  

 O objetivo do estudo foi de verificar a relação entre a capacidade de investimento e 

benefícios socioambientais, de forma que quanto maiores forem os benefícios para uma 

menor capacidade de investimento, maior será a eficiência e o desempenho socioambiental da 

empresa.  

 O desempenho socioambiental de cada organização foi verificado por meio de análise 

anual da combinação entre indicadores sociais internos e externos e investimentos em meio 

ambiente com a receita líquida, ao verificar se existia relação entre tamanho e desempenho 

socioambiental. Numa consolidação de três anos de análises (2004 a 2006), a usina Jalles 

Machado ficou dentre as três melhores, necessitando de pequenas melhorias em seus 

indicadores para atingir eficiência de 100%12. 

 Mencionam os autores que as informações sobre o índice de responsabilidade 

                                                
12 O Desempenho socioambiental verificado na Usina Jalles Machado em 2004 foi de 87,32%; em 2005 de 100% 
e em 2006 de 99,14%; alcançando a média de 95,48% e o terceiro lugar no ranking geral das usinas analisadas 
no referido trabalho. 



67 
 
socioambiental das usinas, considerando a situação atual e uma situação proposta 

poderiam até ser utilizadas na formulação de políticas públicas que tivessem como 
foco regular a ação socioambiental das empresas do setor. A partir dos aspectos de 
melhorias traçados pela análise de benchmarking entre as empresas eficientes e não 
eficientes, poder-se-ia planejar níveis ótimos de ação socioambiental nas perspectivas 
ambiental e social interna e externa. Com isso, haveria garantia de que todo o setor 
estaria num mesmo nível de contribuição para as questões sociais e ambientais, ou 
seja, num mesmo patamar de eficiência socioambiental, considerando o nível de 
atividade da empresa – através de sua receita – e os níveis de investimentos 
socioambientais (MACEDO, CÍPOLA e FERREIRA, 2010, p. 238). 

 Em outro trabalho, Pietrafesa (1995) também ressalta o problema socioambiental, a 

partir do momento em que menciona sobre a cultura canavieira no Brasil ter característica de 

concentração fundiária. Esta característica é típica da monocultura canavieira que consolidou 

o poder econômico e político dos coronéis nordestinos graças ao Estado, que garantiu suporte 

financeiro e infraestrutura.  

 O Estado legislava nas relações trabalhistas, mediando os interesses dos usineiros, 

além de ser o financiador do processo de expansão através de concessões e privilégios ao 

setor aos grandes produtores. Após o Proálcool, todos os projetos canavieiros foram 

caracterizados pela grande propriedade, pela elevada concentração de capital e pela 

exploração da mão de obra.  

 O Governo Federal também lança o Programa de Racionalização e Apoio da 

Agroindústria Açucareira – Planalçucar junto com o Proálcool, ambos visaram a ampliação da 

capacidade produtiva da cana-de-açúcar, ao concentrar as atividades do setor e eliminando as 

empresas ‘arcaicas’ com a difusão tecnológica. O Estado era quem definia as políticas de 

desenvolvimento, sempre privilegiando os grandes usineiros e não se preocupando com a mão 

de obra.  

 A modernização do setor sucroalcooleiro encontrou em Goiás uma boa base para 

expansão territorial, tal fato devido às características de solo fértil, áreas planas e mão de obra 

barata e abundante. O problema é que esse movimento de modernização e expansão acabou 

por explorar a mão de obra e tirar alguns pequenos proprietários de suas terras (o 

arrendamento de terras para as usinas passou a ser mais lucrativo que arriscar em uma 

plantação de subsistência).  

 Assim, a existência ou não de usinas nos municípios é um fator que deve ser 
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analisado, pois segundo Baccarin, Gebara e Borges Junior (2011) as mudanças tecnológicas 

na atividade agrícola têm acontecido com tanta intensidade que os postos de trabalho para 

algumas pessoas ocupadas com menor grau de qualificação tem diminuído.  

As mudanças tecnológicas na lavoura canavieira, além de afetarem o número de 
pessoas ocupadas em atividades braçais, também podem provocar efeitos na 
sazonalidade de emprego dessas pessoas ao longo do ano. Pode-se imaginar que, se as 
mudanças na colheita forem mais intensas que as do plantio, haveria uma tendência de 
redução da sazonalidade de emprego. Já nas atividades industriais, no interior das 
usinas e destilarias, e nas atividades administrativas e de apoio, as mudanças 
tecnológicas e gerenciais tenderam a ser mais significativas (...) sendo possível se 
supor que, diferente das categorias de pessoas ocupadas em atividades agrícolas com 
baixa qualificação, o número de pessoas ocupadas em atividades industriais, 
administrativas e de apoio sucroalcooleiras aumente, ainda que com menor 
intensidade, acompanhando o crescimento da produção setorial (BACCARIN 
GEBARA e BORGES JÚNIOR, 2011, p. 495). 

 Desta forma, um dos principais problemas a serem resolvidos para que este álcool seja 

realmente uma alternativa sócio e ambientalmente sustentável, é a condição social e 

trabalhista da mão de obra empregada, pelo arcaico processo de colheita o qual obriga à 

queima da cana. Mas, por outro lado, a proibição da queima da cana acelera a mecanização da 

colheita, o que impactaria negativamente sobre o número de empregados da lavoura 

canavieira, pois criariam empregos na indústria do açúcar e do álcool, mas reduziria os 

empregos na área agrícola (MORAES, 2007). 

 Dufey (2008, p. 220) menciona que o ethanol da cana-de-açúcar tem muitas vantagens 

sobre os combustíveis fósseis, mas implica em muitos desafios que serão necessários ser 

confrontados. Dentre eles destaca os relacionados aos problemas sociais e ao desemprego 

resultante da mecanização e dos ganhos em escala; que tendem a desempregar trabalhadores 

com baixa escolaridade, conforme o autor ‘Likewise, the resulting unemployment among the 

lower-skilled workers is key aspect to be addressed13’. 

 Em pesquisa realizada pela Comissão da Pastoral da Terra, referente ao combate ao 

trabalho escravo, no ano de 2008, dos 5.244 trabalhadores que foram resgatados durante ações 

de fiscalização resultado de 214 denúncias, 2.553 trabalhadores, ou seja, 49% dos resgatados 

da escravidão estavam no setor sucroalcooleiro. 

No cultivo da cana-de-açúcar, a tendência dominante é a de utilização de grandes 
contingentes de força de trabalho assalariada temporária. Por outro lado, a 

                                                
13 Tradução livre da autora: Desta forma, o desemprego resultante dos trabalhadores de baixa capacidade é um 
aspecto chave a ser considerado. 
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superexploração do trabalho e a prática de trabalho em situação similar às dos 
escravos se amplia e se consolida, bem como a ocorrência de mortes súbitas, 
supostamente em função da fadiga e de mortes lentas, simbolizadas por uma 
verdadeira legião de mutilados (SILVA e FERREIRA, 2010, p. 143). 

 Galiano, Vettorassi e Navarro (2012) realizaram um estudo sobre trabalho, saúde e 

migração nos canaviais. No estudo foi possível verificar a exploração sobre a força de 

trabalho empregada no setor agrícola da indústria sucroalcooleira. Mencionan os autores que 

A remuneração por produção, um dos mais perversos mecanismos de exploração 
desses trabalhadores, implica na intensificação do ritmo de trabalho e no maior 
desgaste do trabalhador. A existência de metas de produção que estabelecem o corte de 
10 a 12 toneladas de cana ao dia, além de estimular a competitividade entre os 
trabalhadores em benefício das usinas, é também maneira “eficiente” de selecionar os 
mais aptos a suportarem este tipo de trabalho (GALIANO, VETTORASSI e 
NAVARRO, 2012 ,p. 62) 

 Moraes (2007) alerta que os três setores da cana (cana-de-açúcar, açúcar e álcool) 

geram praticamente um milhão de empregos formais. Apesar das perspectivas de geração de 

novos postos de trabalho nas indústrias do açúcar e do álcool devido à expansão do setor, 

muito tem se escrito sobre os empregos agrícolas – especificamente dos cortadores de cana-

de-açúcar – principalmente sobre as condições de trabalho, ao pagamento por produtividade, 

ao uso da terceirização na contratação dos cortadores e da migração de trabalhadores de 

outros Estados ocasionando um crescimento populacional. Segundo a autora 

duas mudanças institucionais internas relevantes sinalizam redução da colheita manual 
com conseqüente redução e mudança de perfil do empregado agrícola, visto que 
ambas aceleram o processo de mecanização da colheita: a primeira é a antecipação da 
proibição da queima no Estado de São Paulo e a outra é o efetivo cumprimento das 
normas regulamentadoras do mercado de trabalho agrícola no Brasil, por exemplo, a 
Norma Regulamentadora 31 (NR 31). Segundo estimativas da União da Agroindústria 
do Açúcar (UNICA), haverá redução de aproximadamente 114 mil empregados na 
lavoura canavieira até a safra de 2020/2021 (MORAES, 2007, p. 606). 

 É possível verificar o problema conflitante social, econômico e ambiental que a 

colheita da cana traz. Por um lado a redução das queimadas ocasiona uma redução na 

produtividade do trabalhador com a colheita da cana crua manual, em média 6 toneladas por 

dia por empregado para 3 toneladas por dia por empregado, o que inviabilizaria a adoção 

desta prática em ambiente de livre mercado, além do fato de as próprias convenções coletivas 

de trabalho estipularem que o corte manual deve ser de cana queimada, dadas as dificuldades 

encontradas no corte manual da cana crua. 

 Outro problema social referente à queima é em relação à emissão de gases que afetam 
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o sistema respiratório. Cançado et. al. (2006) realizaram um estudo acerta do impacto da 

emissão dos gases na época de queima, principalmente no sistema respiratório de crianças e 

idosos. Concluíram que a queima impacta negativamente sobre a saúde da população, o que 

reforça a necessidade de eliminar essa prática. 

 A queima abrange todos os aspectos abordados neste trabalho: ambiental, social, 

econômico e institucional. A parte ambiental e social já mencionamos, a parte econômica está 

em a colheita mecânica de a cana crua ser economicamente mais eficiente, dados os menores 

custos de produção, e, a parte institucional está ligada à legislação proibindo a queima da 

cana-de-açúcar e na fiscalização e aplicação mais efetiva da legislação trabalhista.  

 Além dos aspectos já abordados, a mecanização tende a se acelerar também em função 

do aumento de competitividade das usinas, principalmente com o desenvolvimento de 

colheitadeiras menores, mais baratas e com tecnologia que permita a colheita em terrenos com 

maior declividade (MORAES, 2007). 

A questão que emerge é que a mecanização da colheita altera o perfil do empregado: 
cria oportunidades para tratoristas, motoristas, mecânicos, condutores de 
colheitadeiras, técnicos em eletrônica, dentre outros, e reduz, em maior proporção, a 
demanda dos empregados de baixa escolaridade (grande parte dos trabalhadores da 
lavoura canavieira têm poucos anos de estudo), expulsando-os da atividade. Este fato 
implica a necessidade de alfabetização, qualificação e treinamento desta mão-de-obra, 
para estar apta a atividades que exijam maior escolaridade (MORAES, 2007, p. 606). 

 A preocupação ocorre em evitar um processo de empobrecimento das famílias 

ocasionado pelo fato dos trabalhadores na colheita da cana não conseguirem nova inserção no 

mercado de trabalho, pela falta de qualificação profissional e, também pelo fato do mercado 

de trabalho urbano não conseguir absorver o excedente dos trabalhadores oriundos do campo. 

 Necessárias se fazem ações e políticas públicas para enfrentarem este problema social 

de alfabetização e requalificação de parte da mão de obra visando à adequação em outras 

atividades; conscientes disso os produtores juntamente com o governo do estado de São Paulo 

anunciaram em 2009 um programa de requalificação de trabalhadores da cana-de-açúcar, o 

Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar, que 

visa envolver todos os stakeholders do setor na busca da requalificação do trabalhador. 

Segundo Única (2010) 303 das mais de 400 usinas em atividade no Brasil confirmaram sua 

adesão ao compromisso de cumprir com cerca de 30 práticas empresariais que visam uma 

capacitação dos cortadores de cana-de-açúcar. 
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 Segundo Howard (2012, p. 3) “foreign companies tend to hire short-term, highly 

skilled laborers instead of providing training and opportunities to local workers”, ou seja, no 

caso de usinas adquiridas por empresas estrangeiras, estas tendem a contratar em curto prazo, 

trabalhadores altamente qualificados em vez de fornecer treinamento e oportunidades para os 

trabalhadores locais. 

 Outro problema social observado na expansão da cana, que pode ser considerado 

agravante à insustentabilidade, é em relação à migração de trabalhadores motivada pela busca 

de trabalho no setor canavieiro; pois os trabalhadores migrantes se submetem a trabalhar em 

lugares distantes de sua origem, em condições precárias de trabalho e moradia, e muitas vezes 

em condições de trabalho escravo (SZMRECSANYI e GONÇALVES, 2009).  

 Desta forma, é importante verificar se houve aumento da população, melhora nas 

condições de moradias dignas, aumento na criminalidade, e, aumento no fornecimento de 

energia elétrica nos municípios; pois todos estes fatores são relevantes para indicar se há uma 

melhoria na qualidade de vida da população. 

 

- Impactos Institucionais 

 Os impactos institucionais são vistos indiretamente, pois estes surgem das 

necessidades sociais e ambientais, como o caso da implantação de programas de alfabetização 

e requalificação de parte da mão de obra. É importante que se inicie a discussão sobre as 

políticas públicas, tanto para verificar o problema social discutido anteriormente, bem como 

os problemas ambientais. Nestas discussões aparecerão os problemas econômicos a partir do 

momento em que se questionar sobre o pagamento das contas e das perdas. 

 Silva e Ferreira (2010) discutem que os impactos ambientais decorrentes da produção 

de etanol devem ser evidenciados nas demonstrações contábeis, por meio da valoração 

ambiental. Assim os bens adquiridos pelas empresas que têm como finalidade controlar, 

preservar e recuperar o meio ambiente serão considerados ativos ambientais; os passivos 

ambientais correspondem aos investimentos em correção de impactos ambientais adversos 

gerados em decorrência de suas atividades, não controladas ao longo dos anos.  
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 Da mesma forma os autores mencionam sobre a contabilização dos custos de 

reposição, de controle e de oportunidade. O custo de controle representaria os valores 

monetários que a sociedade arcaria com a proteção ambiental da área que é utilizada para 

cultura da cana-de-açúcar.  

 Os recursos financeiros que forem utilizados para mitigar os impactos ambientais 

(desmatamento, assoreamento dos rios, degradação das nascentes e diminuição do volume 

d’água) são passíveis de serem avaliados pelo método do custo de reposição que de acordo 

com sua definição é o método mais eficaz para valoração de tais impactos, ou seja, quanto se 

gastaria para restaurar tais recursos ambientais danificados de maneira a restabelecer a 

qualidade ambiental inicial. O que não foi questionado é se todos estes custos seriam abatidos 

nos impostos.  

 Por esse motivo, mais uma necessidade institucional para analisar estas questões e 

outras que advêm de impactos da cana. Inserida nesta parte contábil deve estar incluída a 

responsabilidade fiscal, vez que as receitas e despesas são inspecionadas por órgão público. A 

gestão fiscal pressupõe ações planejadas e transparentes em relação à contabilização dos 

custos e dos gastos públicos. 

 As políticas públicas devem atender às necessidades de solução dos problemas 

relacionados à expansão da cana. É de fundamental importância a participação democrática e 

do fortalecimento dos conselhos, seja a nível nacional ou municipal. Essa consolidação dos 

Conselhos se deu após a Constituição de 1988, que regulamentou sua participação no 

planejamento municipal, nos processos de implementação, execução e controle das políticas 

públicas locais. Segundo o Ipea (2010), é crescente o fortalecimento da participação 

democrática, da sociedade, dos atores públicos e dos cidadãos na tomada de decisão e no 

acompanhamento das políticas públicas. 

 A participação dos atores nas políticas públicas resulta em melhorias sociais. Chagas 

et. al (2012) analisaram a expansão da cana e os impactos sociais nos municípios brasileiros, 

mencionam que na avaliação dos impactos sociais da expansão da cana, há uma probabilidade 

de que as políticas públicas, especialmente aquelas focadas diretamente na melhoria da 

educação, saúde e distribuição de renda podem ser visíveis no IDH; em consequência dos 

efeitos de seus sub-índices em regiões produtoras de cana. No estudo os autores analisaram 
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424 áreas mínimas do grupo de tratamento, em comparação com 907 no grupo de controle, 

The results suggest that the presence of sugarcane growing in these areas is not 
relevant to determine their social conditions, whether for better or worse. It is thus 
likely that public policies, especially those focused directly on improving education, 
health, and income generation/distribution, have much more noticeable effects on the 
municipal HDI14 (CHAGAS, et al., 2013, p. 49). 

 Segundo Galdos et. al.(2012), o etanol da cana-de-açúcar produzido no Brasil tem 

diversas vantagens ambientais. Com aprovação de leis para a redução da queima na colheita e 

a completa mecanização, as políticas públicas demonstram melhorias em termos sociais e 

ambientais, vez que haverá melhoras em termos de aquecimento global e da saúde humana 

Sugarcane-derived ethanol produced in Brazil has been considered one of the most 
sustainable biofuels options, but it is essential to identify and promote practices and 
policies that further improve its production, such as the phase out of pre-harvest 
sugarcane burning and the increase in ethanol yield per unit of area15 (GALDO et al. 
(2012, p.). 

 Da mesma forma, Goldemberg (2013) menciona que a expansão da cana-de-açúcar no 

Brasil foi consequente de políticas adequadas do governo. Para o autor, as políticas foram 

estratégicas para a redução das importações de petróleo e para o aumento do consumo de 

etanol da cana; o qual já substitui cerca de 50% da gasolina utilizada em todo o país. 

 A divulgação das estratégias e de seus resultados é de fundamental importância para a 

sociedade. É desta forma que o governo sensibiliza e conscientiza a sociedade da importância 

de sua participação na gestão democrática. A mídia carrega essa responsabilidade de 

divulgação e difusão das informações, ao influenciar a opinião pública. Assim, a comunicação 

precisa ser ampla, de forma a chegar a todos os destinatários das políticas públicas (os 

indivíduos, grupos, atores e organizações). 

 

- Impactos Econômicos 

                                                
14 Tradução livre da autora: Os resultados sugerem que a presença de crescimento de cana nessas áreas não é 
relevante para determinar suas condições sociais, seja para melhor ou para pior. É, portanto, provável que as 
políticas públicas, especialmente aqueles focados diretamente na melhoria da educação, saúde e geração / 
distribuição de renda, tem muito mais efeitos visíveis sobre o IDH municipal. 
15 Tradução livre da autora: O etanol de cana-derivado produzido no Brasil tem sido considerada uma das opções 
de biocombustíveis mais sustentáveis, mas é essencial identificar e promover políticas e práticas que melhoram 
ainda mais a sua produção, como a fase de pré-colheita a queima da cana e o aumento do rendimento em etanol 
por unidade de área. 
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 Segundo Amaral et. al. (2008, p. 113) a economia do Brasil tem tido bom desempenho 

nos últimos anos, alcançando níveis internacionais de investimento, ao mesmo tempo em que 

reduz os impactos dos gases do efeito estufa (GHG), por meio de sua matriz de energia 

renovável e do uso em larga escala do etanol da cana-de-açúcar no transporte.  

 Conforme os autores, do ponto de vista econômico, a qualidade de vida no mundo 

melhora com o crescimento econômico, que aumenta a demanda de energia.  As 

externalidades criadas pelos combustíveis fósseis queimados reforçam a necessidade de 

explorar alternativas para melhorar a eficiência do uso da energia e a diversificação de fontes 

renováveis; sendo então, a criação de fontes de energia renováveis associadas ao crescimento 

econômico o maior desafio para o bem estar global. 

 Em relação à perspectiva econômica, Carvalho e Marin (2010) mencionam que o 

segmento sucroalcooleiro está otimista com a comercialização dos seus principais derivados. 

O aquecimento do comércio do açúcar vem sendo influenciado pelo aumento das exportações, 

bem como incrementando o PIB per capita e a balança comercial. Já em relação ao álcool 

combustível, o Brasil segue buscando novos mercados pelo mundo, utilizando como 

marketing a ideologia de um combustível limpo e renovável. 

A produção de biocombustíveis é vista como uma alternativa doméstica e 
economicamente viável ao petróleo, importado de regiões politicamente instáveis e 
cujo preço tende a permanecer em patamares elevados. Ademais, a expansão dos 
biocombustíveis poderia estar associada a outros benefícios, como o aumento da renda 
rural (IPEA, 2010a, p. 420). 

 A dimensão econômica da sustentabilidade é uma das mais complexas, pois não é fácil 

conciliar natureza, sociedade e economia, sem que haja agressão à natureza. Desta maneira, a 

sustentabilidade econômica é possível, mas sua análise é mais complicada do que a ambiental, 

vez que o conceito restringe o crescimento econômico e a eficiência produtiva. Assim, o 

crescimento econômico, conforme o capitalismo, não pode ser limitado; não sendo 

congruente com a dimensão ambiental. Assim, não há como avaliar a sustentabilidade 

econômica apenas em termos de crescimento de arrecadação (PACHECO e SANTOS, 2013). 

 Alguns problemas vão além dos impactos econômicos, como o caso da mão de obra 

empregada na área agrícola, podem ser considerados impactantes também na economia, vez 

que com a mecanização se a mão de obra não for absorvida pela área industrial, o impacto 

social refletirá também na economia do município, sendo, portanto a taxa de emprego formal 
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um indicador que deve ser avaliado.  

 Além disso, a mão de obra absorvida deverá ser em outras atividades que necessitam 

qualificação. Acredita-se que o reflexo será demonstrado na renda média, expressando a 

melhoria no ganho e na circulação do dinheiro. 

 A expansão do setor sucroalcooleiro em determinado município reflete também na 

economia com o pais, e nas mudanças nos termos de trocas e competitividade, devendo ser 

mensuradas através de arrecadação do ICMS e ou por meio do Valor Adicionado Bruto a 

preços básicos, ou seja do resultado final que a atividade sucroalcooleira acrescenta aos bens 

e serviços consumidos no processo produtivo, ao considerar a indústria e a pecuária. 

 Assim, o reordenamento do espaço produtivo diante da expansão do setor 

sucroalcooleiro, corroborado com a necessidade de um desenvolvimento que garanta as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras também 

atenderem às suas, intensifica a busca por indicadores que demonstrem quais foram as áreas 

mais afetadas em níveis ambientais, econômicos, sociais e institucionais.  

 A aplicação dos indicadores para cálculo da sustentabilidade e as consequências desse 

reordenamento serão analisadas na Microrregião de Ceres, devendo ao final contribuir para a 

compreensão do processo de expansão do setor sucroalcooleiro. 

 

1.2 – A Microrregião de Ceres  

 Situada no Centro do País, a Microrregião possui elevado potencial agropecuário, 

tradicionalmente produtora de carne bovina, que, recentemente, tem ampliado as suas 

atividades em direção da agroindústria e do agronegócio, substituindo suas áreas pelo cultivo 

da cana-de-açúcar. Essa ampliação decorre da expansão da Fronteira Agrícola, que se 

caracteriza pela transformação na forma de uso do solo, com base na inserção de novas 

tecnologias e da modernização da agricultura. 

Diante do exposto, o histórico de ocupação da região dos Cerrados, em específico do 
território goiano, evidencia uma sobreposição de diversos processos de expansão, 
primeiramente o da pecuária, seguido da agricultura. Vale lembrar que a agricultura 
não eliminou a pecuária, mas, ao contrário, modernizou-a, tendo sido iniciada pela 
ocupação propriamente dita das terras, obedecendo à sequência de inserção destas na 
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estrutura de mercado capitalista, e seguida pelos processos de re-estruturação, na 
forma de uso e ocupação. Historicamente, foi a estrutura de mercado que exigiu uma 
constante transformação ou readequação das fronteiras agrícolas em Goiás, além de 
sua expansão para os Estados vizinhos, em áreas de Cerrado e Pantanal (SILVA E 
MIZIARA, 2011, p. 200). 

 Segundo o IBGE (2010), o Estado de Goiás é subdividido em cinco mesorregiões: 

Norte, Sul, Leste, Noroeste e Centro, que por sua vez são subdivididas em dezoito 

microrregiões representadas pela Figura 1.3. A região em estudo para este trabalho é parte da 

mesorregião Centro Goiano, que é formada pelas Microrregiões de Ceres, Anápolis, Goiânia, 

Anicuns e Iporá.  

MICRORREGIÕES 
 
1 - São Miguel do Araguaia 
2 - Rio Vermelho 
3 - Aragarças 
4 - Porangatu 
5 - Chapada dos Veadeiros 
6 - Ceres 
7 - Anápolis 
8 - Iporá 
9 - Anicuns 
10 - Goiânia 
11 - Vão do Paranã 
12 - Entorno de Brasília 
13 - Sudoeste de Goiás 
14 - Vale do Rio dos Bois 
15 - Meia Ponte 
16 - Pires do Rio 
17 - Catalão 
18 – Quirinópolis 
 

 

Figura 1.3 – Microrregiões do Estado de Goiás 
Fonte: SEPLAN (2010) 16. 
 
 
 A Microrregião de Ceres pode ser vista na Figura 1.4 (recorte feito no item 6 da figura 

1.3), com seus vinte e dois municípios: Barro Alto, Carmo do Rio Verde, Ceres, Goianésia, 

Guaraíta, Guarinos, Hidrolina, Ipiranga de Goiás, Itapaci, Itapuranga, Morro Agudo de Goiás, 

Nova América, Nova Glória, Pilar de Goiás, Rialma, Rianápolis, Rubiataba, Santa Isabel, 

Santa Rita do Novo Destino, São Luiz do Norte, São Patrício, e Uruana. Destes, cinco são 

sedes de sete usinas sucroalcooleiras – Carmo do Rio Verde, Goianésia, Itapaci, Itapuranga e 

                                                
16 Disponível em  http://www.seplan.go.gov.br/sepin/viewcad.asp?id_cad=5000&id_not=1 – acesso em 
06/10/2010. Anexo o mapa da mesorregião Centro Goiano para melhor visualização da microrregião de Ceres. 
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Rubiataba. 

  

 
Figura 1.4 - Municípios da Microrregião de Ceres - GO 
Fonte: SEPLAN (2010) 
 

Composta de áreas adequadas para o plantio da cana-de-açúcar, com solos de maior 

aptidão para a cultura, clima, relevo favoráveis e grande disponibilidade hídrica; à 

microrregião foi adicionada a infraestrutura e a logística (o que implica alterações na Renda 

Diferencial I, de acordo com o modelo de Marx, já mencionado). Os investimentos no estado 

de Goiás foram decisivos para a modernização das vias de transporte, telecomunicações e 

base energética.  

O Estado de Goiás apresenta-se como área de relevante interesse para a implantação 
de novas usinas e plantio de cana-de-açúcar no Brasil, devido a fatores de ordem 
econômica (as terras são mais baratas; infraestrutura implantada; vantagens 
locacionais posição geográfica estratégica) e geoambiental (fatores como solo, 
declividade e clima) que configuram o território goiano em área favorável ao cultivo 
de cana-de-açúcar (FERREIRA, 2010, p. 17). 

Atualmente, a microrregião é favorecida por várias rodovias que cortam o Estado, 

contribuindo para o transporte da colheita em tempo hábil à moagem e o escoamento da 

produção. Tal fato lhe garante uma posição estratégica na atração de novos empreendimentos 
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sucroalcooleiros, seja pela BR 153 que liga a microrregião ao Pará e ao Rio Grande do Sul, 

seja pela ampliação da ferrovia norte-sul. Pode-se visualizar na Figura 1.5, como a malha 

viária é fator importante para a implantação das usinas, pois é por meio delas que é possível 

fazer o escoamento da produção de cana-de-açúcar e de seus produtos (FERREIRA, 2010).  

 Diante das características demonstradas, é de fundamental importância entender como 

ocorreu o processo de origem e ocupação da microrregião de Ceres, mostrando que na 

Microrregião houve várias etapas da expansão da Fronteira, importantes para ajudar na 

compreensão da expansão da cana e nos seus impactos. 
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Figura 1.5 – Malha viária e a Distribuição das Usinas Sucroalcooleiras na Microrregião de Ceres - GO 
Fonte: Ferreira, 2010, p. 43.
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 1.2.1 – Histórico e características da Microrregião 

 O nome da Microrregião decorre do município de Ceres, desmembrado do município 

de Goiás e criado em 04 de setembro de 1953. O nome Ceres foi dado pelo administrador e 

implantador da Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG), Bernardo Sayão, cujo 

significado, de origem greco-romana, é Deusa da Agricultura ou Deusa dos Cereais, aquela 

que fornecia alimentos para os povos. 

 Bernardo Sayão, juntamente com Oliveira Marques, Eduardo Cláudio, Luiz Honório 

Ferreira e Luiz Caiado de Godoy, compôs uma comissão encarregada de escolher o lugar da 

CANG. Partiram de Anápolis para Jaraguá no dia 06 de abril de 1941, por uma estrada 

abandonada.  

 Segundo o relato de Sayão (1984), em Jaraguá, contaram com a ajuda do prefeito 

Antônio de Castro. Saíram num Ford-29 em direção a Castrinópolis, e em função das chuvas 

torrenciais, tiveram de deixar o carro e seguir a pé por 10 km até o local da hospedagem 

providenciada pelo prefeito de Jaraguá. No dia seguinte, chegaram montados em animais até 

as barrancas do rio das Almas. Na margem esquerda estava a mata de São Patrício, e ali 

escolheram o local (SAYÃO, 1984). 

 Pietrafesa (1995) menciona que a ocupação na Microrregião ocorreu em primeira fase 

com a expansão dos territórios da coroa de Portugal em descumprimento ao Tratado de 

Tordesilhas, para ampliar as terras portuguesas e consolidar a expansão territorial. Após, em 

torno de 1657 já na metade do século XVII, falava-se da descoberta do ouro na capitania de 

São Vicente, juntamente com Minas, São Paulo e Mato Grosso, o que não trouxe ocupação 

para a Microrregião, constituindo apenas em pequenos núcleos populacionais para a 

exploração do ouro, durante o seu ciclo.  

 A fase que consolidou as atividades agrícolas, em especial a pecuária, ocorreu com o 

fim do ciclo do ouro dispersando a população pelo território goiano em pequenas vilas, 

proporcionando-lhes grandes extensões de terras, sem fronteiras que os impedissem de 

exercer as atividades pastoris. A população se manteve fixa e dispersa, em estado de semi-

isolamento, por quase dois séculos até os anos 1930 com a Marcha para o Oeste, já 

mencionada. 
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 Nesse processo de ocupação, podemos destacar as duas primeiras fases da Fronteira 

discutidas anteriormente. A primeira fase – frente de expansão – com a chegada dos posseiros, 

sem ação estatal e destacada por produções não capitalistas. A segunda fase – frente pioneira – 

confirmou-se no crescimento rápido da população e pela expansão das áreas cultivadas na 

região, com o apoio governamental de Vargas, por meio da Marcha para o Oeste e da criação 

das Colônias Agrícolas Nacionais (CAN’s), com o objetivo de fixar o homem no campo, por 

meio da pequena propriedade, voltada para a produção de bens agrícolas em escala capitalista.  

 Assim, segundo Barreira (1997), o Estado de Goiás se constituiu em verdadeira frente 

de ocupação impulsionado pelo governo, se transformado em nova Fronteira Agrícola do País, 

que, aconteceu de forma variada devido à diversidade socioeconômica dos migrantes, 

formando vários espaçamentos: o Sudoeste Goiano (região rica em solos férteis); ao longo da 

Estada de Ferro seguindo as manchas de matas; Goiânia; e, Vale de São Patrício. Essas frentes 

de ocupação foram impulsionadas pelo governo, por meio de projetos de ocupação.  

 Como já mencionado, a primeira Colônia Agrícola a ser instalada no Brasil foi a 

Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG) na região do Vale de São Patrício, que 

corresponde à atual Microrregião de Ceres compreendida por mais sete municípios17. A sua 

criação oficial se deu em 19 de fevereiro de 1941, por meio do Decreto 6.882 do Presidente 

Getúlio Vargas.  

 Segundo Cardoso (2005), com a instalação da CANG, em 1941, diversos colonos, 

vindos de todos os lugares do Brasil, puderam adquirir, por meio de requerimento no 

escritório da CANG, um lote de 30 hectares de terra. A única exigência feita aos colonos era 

de que eles plantassem e cultivassem toda a terra, podendo ficar com o total da produção. Os 

lotes doados aos colonos não poderiam ser negociados, nem trocados. Eles ganhavam 

ferramentas, casa popular, sementes e todo auxílio necessário. Além disso, contavam com 

escola, atendimento hospitalar gratuito e oficina para reparos nos equipamentos.  

 Estevam (1997) menciona que o apoio do Governo Estadual influenciou na escolha do 

local para a implantação da CANG, considerada área estratégica. Distante de Goiânia e perto 

de Anápolis, que nesse tempo era a cidade mais populosa e progressiva do Estado, além de 

                                                
17 O Vale de São Patrício, segundo Castilho e Chaveiro (2008) compreende a Microrregião de Ceres, acrescida 
dos municípios de Campos Verdes, Crixás, Heitoraí, Itaguarú, Jaraguá, Santa Terezinha de Goiás e Uirapuru. 
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abranger a terra fértil que havia ao norte da área e de ser integrada a uma estrada de rodagem, 

aberta pelo Governo Federal por Bernardo Sayão (BR-153, conhecida como Belém Brasília).  

 Dadas a estas consequências, Ceres obteve um incremento populacional no fim da 

década de 40 superior ao próprio Estado de Goiás, beneficiada por sua estratégica posição 

geográfica - de Anápolis para a Colônia eram 142 km de estrada de cascalho, pronto e bem 

conservada. Em 1946 a CANG já contava com 1600 famílias implantadas, em 1947 a CANG 

já tinha uma população superior a 10.000 pessoas, e em 1950, a população já era de quase 

30.000 pessoas, o que conferia a CANG uma densidade demográfica de 35 hab/km², sendo 

93% desta população na zona rural (CARDOSO, 2005). 

 

 1.2.2 – As usinas da Microrregião de Ceres  

 Todo o processo de espacialização da cana-de-açúcar na Microrregião de Ceres foi 

incentivado pela formação dos complexos sucroalcooleiros, intensificados na expansão da 

Fronteira Agrícola. Observaremos as usinas e destilarias implantadas nesta área de estudo, 

pois não corresponde apenas à expansão atual de usinas e área de cana, mas, sim, da 

intensificação das atividades já existentes, como já citado. 

 Essa modernização no setor sucroalcooleiro exigiu grandes investimentos, sendo 

necessários incentivos governamentais que contribuíssem para o crescimento agrícola e 

consequente ocupação do Estado de Goiás. Três programas governamentais foram 

fundamentais para a intensificação da produção sucroalcooleira em Ceres: Proálcool, 

Fomentar e Produzir. 

 O primeiro programa que contribuiu para intensificação da produção de cana-de-

açúcar na Microrregião de Ceres foi o Proálcool em 1975, que trouxe como consequência a 

instalação de várias usinas: Pite S/A (em Itapuranga), Devale (Itapaci), Usina Goianésia e 

Jalles Machado (ambas em Goianésia) e Carval (em Carmo do Rio Verde), instaladas, a 

primeira, no final da década de 1970 e as demais no decorrer da década de 1980. 

 O segundo programa, o Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado 

de Goiás (Fomentar), criado pela Lei n° 9.489, de 19/07/1984, também objetivou a 
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incrementação e a expansão das indústrias para a promoção do desenvolvimento do Estado, 

constituindo numa nova fase de fomento à industrialização de Goiás 

Este Programa oferecia subsídios financeiros ao ICMS de 70% (setenta por cento), do 
imposto gerado com prazo de até 10 (dez) anos para usufruto e pagamento, com juros 
subsidiados e sem correção monetária, o que se constituía  muito atrativo, visto que 
naqueles anos a inflação era bastante alta, o que por si reduzia o valor a pagar no final 
do contrato. Além disso, foi posteriormente instituído o critério de leilões públicos 
para a efetivação do pagamento do saldo devedor do contrato, o que em muito 
contribuiu e beneficiou ainda mais os empreendimentos incentivados (LOPES, 2010, 
p. 10). 

 O Fomentar foi de fundamental importância para a Microrregião de Ceres, pois 

favoreceu diretamente a Usina Goianésia (adquirida em 1989 pelo Grupo Matari), a Usina 

Jalles Machado, a Usina Vale Verde da cidade de Itapaci e a Usina Carval de Carmo do Rio 

Verde (esta última, mesmo sendo uma usina formada por empresários locais, obteve auxílios 

para sua implantação). 

 O terceiro programa, o Produzir, incentivou a implantação de novas usinas na 

Microrregião de Ceres, bem como incentivou também outros grupos empresariais a 

adquirirem usinas que já existiam nos municípios e estavam em processo de desativação 

São exemplos disso, a Vale Verde de Itapuranga (que reativou, em 2007, a destilaria 
Pite S/A); a Cooper Rubi de Rubiataba (que, instalada em 1984, começou com o 
Fomentar e atualmente migrou para o Produzir); e a CRV Industrial, pertencente ao 
Grupo Japangu da Paraíba, que reativou em 2001 a usina no município de Carmo do 
Rio Verde. (FERREIRA, 2010, p. 30) 

 Segundo Pietrafesa (1995), nos anos 40 entrou em declínio o domínio dos usineiros 

nordestinos, o que fez com que usineiros paulistanos pressionassem o IAA para rever critérios 

de subsídios e financiamentos para o setor. Na década de 1960 o setor entra em crise com a 

baixa nos preços internacionais do petróleo, sendo no golpe militar de 1964 que houve 

articulação da modernização visando o aumento da produtividade e da qualidade, de forma a 

atender à demanda do mercado internacional exportador.  

 Mas, foi nos Programas de Racionalização e Apoio da Agroindústria Açucareira – 

PLANALÇUCAR e Programa Nacional do Álcool – PROÁLCOOL que o Governo Federal 

incentiva à recuperação e à expansão do setor, fazendo com que se expandissem as áreas de 

cultivo da cana-de-açúcar saindo da concentração que o setor tinha no nordeste, possibilitando 

a expansão da área geográfica das lavouras de cana 
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O processo de expansão fez com que o setor canavieiro se desprendesse do tradicional 
polo nordestino e alcançasse outras regiões do país. Tal expansão provocou aumento 
na produção (principalmente) pelo alargamento da área plantada e pela adoção de 
novas tecnologias (PIETRAFESA, 1995, p. 27). 

A história das usinas na microrregião de Ceres inicia nas décadas de 1960 e 1970, 

sendo pioneira a Sociedade Açucareira Monteiro de Barros, implantada no município de 

Goianésia em 1968, adquirida posteriormente pelo Grupo Matari de Pernambuco onde passou 

a se chamar Usina Goianésia.  

A segunda usina instalada na microrregião foi no município de Itapuranga, no ano de 

1979, pelo Grupo Pite S/A, desativada em 1990 e reaberta em 2007 pelo Grupo Farias, de 

Pernambuco, passando a se chamar Vale Verde Empreendimentos Agrícolas (mesmo grupo da 

usina de Itapaci). Após, vieram as usinas Jalles Machado em 1980 no município de Goianésia, 

a Usina Vale Verde de Itapaci em 1982 (antes denominada Grupo Devale), a Cooperativa 

Agroindustrial de Rubiataba em 1984, a Usina de Carmo do Rio Verde -CRV Industrial, e, por 

último em 2010 a Usina Codora em Goianésia (do grupo Jalles Machado), podendo ser 

visualizada na tabela 1.4.  

Além dos programas acima mencionados, no Estado de Goiás os programas Produzir e 

Fomentar incentivaram muito a Microrregião de Ceres à implantação e aquisição de usinas 

pelos grupos empresariais já existentes, como foi o caso da Vale Verde de Itapuranga, a 

Cooper Rubi de Rubiataba e a Usina de Carmo do Rio Verde.  

Na Tabela 1.3 é possível verificar o investimento fixo destinado para a etapa de 

montagem da usina/destilaria ou para a construção e compra de equipamentos; bem como 

visualizar o valor de crédito concedido para o empreendimento gastar no período de vigência 

dos Programas Fomentar e Produzir até 2020 (Ferreira, 2010). 

Tabela 1.3 - Empreendimentos sucroalcooleiros aprovados pelos programas Produzir e Fomentar na 
Microrregião de Ceres – GO 

Usinas com projetos aprovados pelo Produzir/ Fomentar – Microrregião de Ceres – GO 

Empreendimento Município Programa Investimento 
Fixo R$ Crédito R$ 

CRV Industrial Carmo do Rio Verde Produzir 27.910.274,00 120.688.836,26 
Vale Verde Itapaci Fomentar 48.068.941,00 193.921.019,06 
Vale Verde Itapuranga Produzir 33.724.863,00 396.616.045,18 
Goianésia Goianésia Fomentar 59.320.019,00 170.871.851,54 
Jalles Machado Goianésia Fomentar 66.358.023,00 277.029.778,34 
Cooper Rubi Rubiataba Produzir 6.055.972,00 246.324.485,98 
Fonte: Ferreira (2010) 
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 Segundo Ferreira (2010) é possível observar uma rápida expansão do setor 

sucroalcooleiro na Microrregião de Ceres, o que chama a atenção para o crescimento do 

número de usinas implantadas/adquiridas e em processo de implantação e de cadastro. 

Segundo a autora há em 2010 quatro cadastros para implantação de usinas nos municípios de 

Barro Alto, Santa Isabel e Uruana.  

 Percebe-se, então, que dobra a quantidade de usinas em apenas dois anos, sendo cinco 

empreendimentos (em funcionamento) anteriores ao ano de 2006 e seis implantados ou em 

processo de implantação até 2008. Atualmente, estão em funcionamento sete usinas, duas em 

cadastro e duas em implantação, conforme Tabela 1.4. 

Tabela 1.4 – Quadro resumo das Usinas Sucroalcooleiras na Microrregião de Ceres – MAPA, 2012. 

MUNICÍPIO USINA ANO DE IMPLANTAÇÃO SITUAÇÃO 

Barro Alto Destilaria Santa Rita Ltda Em cadastro Em cadastro 

Carmo do Rio Verde 
Destilaria Carval 1980 Desativada 

CRV Industrial Ltda 2000 Funcionando 

Goianésia 

Sociedade Açucareira Monteiro de Barros 1968 Desativada 

Usina Goianésia 1989 Funcionando 

Jalles Machado 1980 Funcionando 
Jalles Machado Unidade Otávio Lage- 
Codora Álcool e Energia Ltda 2010 Funcionando 

Itapaci 
Grupo Devale 1982 Desativada 

Vale Verde Empreendimentos 2002 Funcionando 

Itapuranga 
Pite S/A 1979 Desativada 

Vale Verde Empreendimentos 2007 Funcionando 

Rubiataba Cooperativa Agroindustrial Rubiataba Ltda 1984 Funcionando 

Santa Isabel 
SAMB Agropecuária Ltda Em implantação Em implantação 

Destilaria Andradina Açúcar e Alcool Em implantação Em implantação 

Uruana CRV Industrial Ltda Em cadastro Em cadastro 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Ferreira, 2010. 

 O Proálcool possibilitou a expansão da cana-de-açúcar para o Centro-Oeste, 

justamente neste período é implantada uma das maiores usinas sucroalcooleira do Estado de 

Goiás, a Jalles Machado. Pietrafesa não exclui o Estado de Goiás desta característica 

latifundiária e de exploração, pois ressalta que em vários projetos onde não foi realizada a 

fiscalização estatal houve problemas ecológicos e sociais 
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Os projetos canavieiros basearam-se na grande propriedade, com concentração de 
capital, máxima exploração de mão-de-abra, encontrada em abundância pelo interior 
do Brasil também em Goiás. No início dos projetos, sem fiscalização do Estado, 
houve problemas ecológicos com derrame de vinhoto em riachos e rios poluindo-os, 
matando peixes e inviabilizando a utilização destas águas para o consumo humano 
(PIETRAFESA, 1995, p. 30). 

 Assim, o histórico de implantação das usinas na microrregião de Ceres está 

estreitamente relacionado a dois contextos: o Proálcool, que incentivou a implantação de 

várias usinas em todo o território nacional, incluindo seis usinas na microrregião Ceres (nas 

décadas de 1970/1980); e o segundo, recente, relacionado à demanda por novas fontes de 

energia (sobretudo, renováveis e com menor custo que o petróleo), com mais cinco usinas 

implantadas e em processo de implantação.  

 

 1.2.3 – O Cenário de Expansão da cana-de-açúcar de 2005 a 2010 

 A grande expansão do setor sucroalcooleiro na Microrregião de Ceres reforça o 

modelo teórico de Miziara (2006) de Expansão da Fronteira, quando analisamos os 

investimentos realizados na Microrregião pelos programas de governos, bem como as 

características naturais definidas no modelo, a saber: 

a) Infra-estrutura – A infra-estrutura viária foi um dos mais fortes fatores decisivos e 

responsáveis pela modernização das vias de transporte, na base energética e de 

telecomunicações em Goiás a partir do Plano de Metas e da transferência da Capital 

Federal para o leste goiano durante o governo de JK. A malha viária na Microrregião é 

bastante estratégica para novos investimentos sucroalcooleiros, pois facilita o 

escoamento da produção de cana-de-açúcar e de seus produtos (álcool e açúcar), a 

saber: a BR-153 funciona como principal eixo de circulação na Microrregião, cortando 

esta ao meio e ligando-a ao de norte a sul do Brasil; a BR-080, que funciona como 

eixo de ligação ao Estado do Mato Grosso; BR-251, ligando Mato Grosso à Bahia 

transversalmente passando por Goiás, e as GO’s-478, 434, 429, 342, 338, 334, 237, 

230, 156, 080 e GO-060 que de modo geral ligam os municípios, sedes de Usinas, de 

norte ao sul e do oeste ao leste do Estado (Ferreira, 2010). A importância da infra-

estrutura viária não ocorre somente para escoamento da produção para 

comercialização, mas também na circulação da cana colhida nos municípios vizinhos 
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que participam da dinâmica de plantio por meio de terras arrendadas e ou fornecidas 

por terceiros dos municípios adjacentes, possibilitando o transporte da cana colhida até 

as usinas para o seu devido processamento (a distância média viável entre a área 

plantada até a usina/destilaria deve ser de 30 km). 

b) Localização – a Microrregião é considerada pelo IBGE como região de influência de 

cidades, pois em sua cidade principal, Ceres, se localizam diversos órgãos do Estado e 

é local de sede de empresas de comércio, serviços, saúde, internet, redes de TV aberta, 

transporte aéreo, etc. Assim, conforme Ferreira (2010) 

A Microrregião de Ceres participa da Região de Influência de Goiânia, onde a Capital 
Goiânia corresponde ao principal centro (metrópole). Na microrregião Ceres o 
principal centro é o município de Ceres, que faz ligação direta com Goiânia, além de 
receber ligações de alguns centros de Goianésia, Itapuranga, Itapaci e Rubiataba e de 
centros locais (FERREIRA, 2010, p. 68). 

c) Topografia e relevo – as terras da Microrregião de Ceres são consideradas propícias 

para as indústrias sucroalcooleiras por sua disponibilidade para arrendamento ou 

aquisição, pois o preço é relativamente baixo comparado aos Estados tradicionais no 

plantio da cana (CARRIJO, 2008; MIZIARA, 2006), apesar da alta produtividade das 

terras; seu relevo propicia a mecanização da colheita, pois se trata de um relevo de 

suave a ondulado na maior parte de seu território, que é caracterizado por extensas 

áreas (CARRIJO, 2008; FERREIRA, 201O; RIBEIRO, 2010). A mecanização e as 

utilizações de bases técnicas no setor sucroalcooleiro necessitam de uma declividade 

baixa, de uma boa infraestrutura que resultem uma diminuição dos custos e aumentem 

a produtividade do setor. A esse tipo de relevo se associam, em geral, solos da classe 

dos Latossolos, que são solos profundos, porosos e bem drenados (SEVERIANO et. 

al., 2009). O clima é do tipo tropical sub-úmido, quente, com duas estações bem 

marcadas: inverno seco (maio a setembro) e verão chuvoso (outubro a abril), quando 

ocorre a maioria das precipitações pluviométricas (DE CAMPOS et al., 2002, p. 91-

118). 

 Dentro desta conjuntura demonstrada, a Microrregião de Ceres tem condições de se 

tornar uma das mais importantes no setor, observando as vantagens comparativas de infra-

estrutura, localização e topografia. Ao propor o modelo que explica a expansão da Fronteira 

Agrícola, Miziara (2006) afirma que as ocupações do solo pelas atividades agropecuárias 
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deixaram de ser condicionadas somente pela fertilidade, uma vez que fatores como topografia, 

infraestrutura, transportes tornaram-se variáveis importantes em função do desenvolvimento 

tecnológico.  

 Assim, verifica-se que o crescimento rumo ao Estado de Goiás é justificável, pois a 

implantação de usinas encontradas em Goiás é condizente com a expansão da cana. 

Borges e Castro (2010) mencionam que em 2005 havia 20 empreendimentos 

sucroalcooleiros, passando para 34 empreendimentos em 2006, atingindo 74 

empreendimentos confirmados em 2010, além de mais de 36 usinas em cadastro, ou seja, 

houve um crescimento de quase 300% em apenas cinco anos, dando uma margem de 60% de 

crescimento ao ano.  

Ainda segundo as autoras as microrregiões que mais se destacam, em número de 

empreendimentos instalados e em processo de instalação, são o Sul Goiano 33 usinas em 

operação e em implantação e 41 em projetos; e, no Centro Goiano 13 usinas em operação e 

instalações e 8 usinas em projetos. Destaque para as duas regiões as microrregiões do Rio 

Meia Ponte e de Ceres. Segundo a União dos Produtores de Bioenergia (UDOP18), hoje o 

estado de Goiás possui 61 usinas em funcionamento. 

Com a expansão da Fronteira Agrícola já caracterizada em terras consolidadas, a cana-

de-açúcar tenderá a se expandir em áreas com fatores fisiográficos apropriados e com a 

infraestrutura instalada. É possível perceber que a expansão ocorrerá em torno da área em que 

a infraestrutura já existe (RIBEIRO, 2010). 

Atualmente, os dados revelam que a expansão da cultura canavieira no estado de 
Goiás, apresenta algumas tendências com relação aos atributos do meio físico e 
socioeconômico correlacionado, a partir da distribuição das usinas. Neste sentido, a 
expansão da área de cultivo no Estado de Goiás parece estar relacionada aos principais 
eixos rodoviários como era de se esperar devido à necessidade de escoamento da 
produção, e aos atributos de solos com maior aptidão para cultura, clima e relevo 
favorável e grande disponibilidade hídrica (CASTRO et. al., 2007). 

 Os dados do Sistema de Informações Estatísticas e Geográficas (SIEG, 2011) 

demonstram que a produção de cana-de-açúcar em Goiás teve um crescimento de 

aproximadamente 4% em sua evolução histórica de 2005 a 2010.  

                                                
18 UDOP - http://www.udop.com.br/ 
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Segundo dados do IBGE (2010) contidos do levantamento sistemático da produção 

agrícola em abril 2011, em 2005 o Brasil teve 5.815.151 hectares de área plantada com cana-

de-açúcar. A região Centro-Oeste respondeu por 9,34% do total desta área plantada. Já no ano 

de 2010, foram plantados 10.192.504 hectares, sendo que na região Centro-Oeste houve um 

acréscimo significativo ficando em 13,17% da produção total do Brasil. 

 O Estado de Goiás produziu 15.642.125 toneladas de cana-de-açúcar na safra de 2005, 

atingindo o 6º lugar na produção brasileiras, sendo a microrregião de Ceres responsável por 

quase um terço desta produção, atingindo mais de 5 milhões de toneladas (Tabela 1.5). Já na 

safra de 2010 o Estado de Goiás produziu 47.733.283 toneladas, quando perdeu apenas para 

os Estados de São Paulo e Minas Gerais.  

Tabela 1.5 - Evolução Histórica da produção de cana-de-açúcar no Brasil, Centro Oeste, Goiás e Microrregião de 
Ceres – área colhida (ha) e produção (t) 
Região Índices 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Brasil  Área (ha) 5.815.151 6.390.474 7.086.851 8.210.877 8.756.576 10 192 504 
Produção (t) 422.956.646 477.410.655 549.707.314 645.300.182 672.156.957 731.629.812 

Centro-Oeste Área (ha) 543.310 593.030 689.362 888.311 1.052.638 1.435.994 
Produção (t) 37.777.571 44.643.072 53.258.488 70.379.690 85.170.814 101.894.681 

Goiás Área (ha) 200.048 237.547 278.000 416.137 524.194 687.708 
Produção (t) 15.642.125 19.049.550 22.387.847 33.112.209 43.666.585 47.733.283 

Microrregião de 
Ceres – GO 

Área (ha) 61.410 62.050 84.006 78.990 71.480 70.766 
Produção (t) 5.081.020 4.897.100 6.580.805 6.253.720 5.920.500 4.084.743 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal; SEPLAN e SEPIN/ 2012 – adaptado pela autora 

A cana-de-açúcar representa no Estado apenas 3,6% da área plantada, mas com 

produtividade muito maior que da soja, do milho verão e safrinha. Na safra de 2010/2011 a 

produção goiana foi de 47,7 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, o que promoveu uma 

produção de 2,9 bilhões de litros de etanol e 1,8 milhões de toneladas de açúcar, em uma área 

maior que 687 mil hectares.  

Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (ÚNICA, 2013), a área cultivada 

com cana-de-açúcar, colhida na safra 2012/13, e destinada à atividade sucroalcooleira foi de 

8.485 mil hectares, distribuídas em todos estados produtores conforme suas características. 

São Paulo é o maior produtor com 52,07% (4.419,48 mil hectares), seguido por Goiás, com 

8,55% (725,91 mil hectares), Minas Gerais com 8,51% (721,88 mil hectares), Paraná com 

7,2% (610,83 mil hectares), Mato Grosso do Sul com 6,34% (542,7 mil hectares), Alagoas 

com 5,25% (445,71 mil hectares) e Pernambuco com 3,68% (312,09 mil hectares). Nos 

demais estados produtores as áreas são menores, com representações abaixo de 3%. O 



90 
 
rendimento foi de 74,30 toneladas de cana-de-açúcar por hectare. 

Para a próxima safra, o setor acredita em um crescimento de área de 10,67% em 

relação à safra de 2012/2013. O que deve gerar 80 toneladas por hectare na safra atual, se os 

envolvidos e o governo souberem propiciar a estabilidade jurídica aos investidores, ou seja, se 

os stakeholders não alterarem as regras de contratos, no âmbito das variáveis políticas-legais, 

que dificultem os investimentos no setor, o setor sucro-energético poderá ter um grande papel 

na diversificação e no desenvolvimento de Goiás. 

É possível verificar que os dados do Canasat e do IBGE não são homogêneos (Tabela 

1.5 e Figuras 1.6 e 1.7). Acreditamos que em consequência da forma de captação. Mas, não 

divergem muito no resultado, qual seja: o crescimento da cana-de-açúcar e a sua expansão 

para o norte-nordeste. Desta feita é importante demonstrarmos mais especificamente o cenário 

dos municípios da Microrregião de Ceres e assim traçar a tendência de sua expansão. 
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Figura 1.6 - Espacialização da cana de açúcar no Estado de Goiás em 2010 
Fonte: Canasat/2012 
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Figura 1.7 - Dados Históricos da cana-de-açúcar no Estado de Goiás - 2005 a 2010 
Fonte: Canasat/ 2012 
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A produção da cana-de-açúcar na Microrregião de Ceres nos anos de 2005 a 2011 é 

apresentada na Tabela 1.6 e na Figura 1.8. A análise é feita na movimentação entre os 

municípios. É bom observar que a dinâmica canavieira e as relações estabelecidas pelo 

complexo sucroalcooleiro não se restringe aos limites do município em que está instalada a 

usina, mas a um raio de ação estabelecido estrategicamente pelo capital que limitam os 

interesses de expansão.  

A produção dos canaviais, a contratação de mão de obra e infraestruturas normalmente 

estão espacializadas em até três municípios da região, além do município sede de usina 

sucroalcooleira; ou seja, as relações estabelecidas pela cana-de-açúcar extrapolam as 

fronteiras municipais e abrangem uma gama de outros municípios da região, o qual é 

conhecido como raio de ação, segundo Barreto e Thomaz Júnior, 2012. 

Tabela 1.6 – Produção de cana-de-açúcar por área colhida (ha) na Microrregião de Ceres – 2005 a 2011 
MUNICÍPIO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Média 

Barro Alto 3.200 3.600 4.540 5.040 5.400 5.500 4.547 
Carmo do Rio Verde 8.000 5.450 7.000 7.000 7.000 4.300 6.458 
Ceres 260 400 900 - - 500 343 
Goianésia 18.000 12.000 13.240 13.500 13.000 13.500 13.873 
Guaraíta 20 40 40 40 40 - 30 
Guarinos 10 20 20 30 - 30 18 
Hidrolina 1.000 1.150 1.606 2.010 1.800 1.500 1.511 
Ipiranga de Goiás 3.600 3.300 3.300 3.300 3.300 2.300 3.183 
Itapaci 4.100 4.240 4.800 - - 4.000 2.857 
Itapuranga 2.000 2.600 9.500 9.500 - 3.415 4.503 
Morro Agudo de Goiás 40 80 100 100 100 100 87 
Nova América 400 350 500 500 500 300 425 
Nova Glória 4.900 9.350 9.650 9.650 9.650 6.500 8.283 
Pilar de Goiás 20 20 20 20 20 20 20 
Rialma 2.400 3.700 4.800 4.800 4.800 3.000 3.917 
Rianápolis 10 100 1.050 1.050 1.050 1.300 760 
Rubiataba 3.500 3.500 6.800 7.000 7.000 6.561 5.727 
Santa Isabel 750 750 4.150 4.150 4.150 3.100 2.842 
Santa Rita do Novo Destino 1.400 2.450 2.440 2.500 2.800 3.040 2.438 
São Luiz do Norte 4.500 5.650 5.650 6.800 8.870 9.000 6.745 
São Patrício 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000 1.300 1.900 
Uruana 1.200 1.300 1.900 - - 1.500 983 
TOTAL: 22 61.410 62.050 84.006 78.990 71.480 70.766 71.450 

Fonte(s): SEPLAN/ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE/2012 
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Figura 1.8 – Mapa quantitativo da produção de cana-de-açúcar (ha) na Microrregião de Ceres - 2005 a 2011 
Fonte: SEPLAN/ IBGE 2012. 
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 A produção da cana-de-açúcar na microrregião aumentou em aproximadamente 65% 

de 2005 para 2011, ao diminuir em apenas três municípios: Carmo do Rio Verde, Goianésia e 

São Patrício, os dois primeiros são sedes de usinas sucroalcooleiras. Os aumentos nos demais 

municípios foram proporcionais ao aumento total, com exceção a sete municípios que 

chegaram a ter aumento em mais de 100%, são eles: Ceres, Itapuranga, Nova Gloria, 

Rianápolis, Santa Isabel, Santa Rita do Novo Destino e Uruana, sendo que apenas um destes 

municípios é sede de usina sucroalcooleira. 

 Dentre os cinco municípios sedes de usinas sucroalcooleiras (dois já mencionados com 

a redução em suas áreas de cana) três municípios tiveram aumento significativo em sua área 

produtiva: Itapaci em 89%, Itapuranga em 400% e Rubiataba em 73%.  

 É interessante notar que a pequena queda percentual de área destinada ao plantio e 

colheita da cana-de-açúcar em Carmo do Rio Verde e Goianésia são compensadas pela 

produção nos municípios circunvizinhos, que tiveram aumentos significativos; tal fato ocorre 

tendo em vista a necessidade de abastecimento das usinas existentes nos dois municípios e 

pela própria expansão da fronteira agrícola, deslocando a produção. Exemplo disso é a queda 

percentual na área de cana no município de Carmo do Rio Verde (em 16%), foi compensado 

pela alta na área de cana nos municípios de Ceres e de Uruana (com mais de 100% em cada 

um); em Goianésia, sua queda de 19% foi compensada com o aumento na produção dos 

municípios de Santa Isabel (em mais de 800%) e Santa Rita do Novo Destino (em mais de 

100%). 

 É possível, também, notar que dentre os dez maiores índices de produção, cinco deles 

se encontram nos municípios que possuem uma boa base de infraestrutura, como é o caso dos 

municípios sedes de usinas sucroalcooleiras: Carmo do Rio Verde, Goianésia, Itapaci, 

Itapuranga e Rubiataba. Os outros cinco maiores municípios produtores fazem divisas com os 

municípios sedes de usinas. Barro Alto, São Luiz do Norte, Santa Isabel e Nova Glória que 

fazem divisa com Goianésia (município destacado por ser sede de três usinas 

sucroalcooleiras, sendo que a última usina a ser instalada, Usina Codora, está muito próxima 

aos municípios mencionados acima); e, Rialma, que faz divisa com Carmo do Rio Verde.  
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 Os resultados demonstrados confirmam que as áreas plantadas com cana-de-açúcar 

tendem a se fixarem em torno das usinas, sendo que 95% da área total ocupada com cana 

situam-se até 30 km de uma usina, tendenciado a uma expansão norte-nordeste do Estado 

(RIBEIRO, 2010). 

 No mapa representado na figura 1.9, verifica-se que na Microrregião de Ceres houve 

aumento de área destinada ao plantio da cana-de-açúcar. Os dados apresentados evidenciam 

que este aumento se deu em áreas de agricultura, percebidas com a diminuição das áreas de 

arroz, milho, feijão e soja, mesmo com o aumento nas áreas das culturas de abacaxi, arroz, 

cana-de-açúcar, melancia e tomate, marcados com a coloração preta.  

 Houve, também, na atividade pecuária diminuição significativa na quantidade de 

bovinos, ao liberar terras de pastagens para outras atividades, seja sucroalcooleira ou agrícola. 

Estas mudanças caracterizam a reordenação no espaço produtivo da microrregião de Ceres, 

com o aumento da demanda pela cana-de-açúcar (etanol), que provocou um conflito entre os 

produtores locais e os empreendimentos sucroalcooleiros em busca de terras, conforme as 

afirmações de Mesquita et al (2007), ao sustentar que 

Atualmente, com a possibilidade do aumento do consumo de álcool, como 
combustível alternativo em escala mundial devido, sobretudo em função da recente 
tecnologia dos motores bicombustíveis, o uso e cobertura da terra em Goiás poderá 
sofrer novas alterações em curto espaço de tempo. Áreas hoje destinadas tanto para a 
cultura de soja, quanto para a pecuária, podem, em grande parte, ser convertidas em 
lavouras de cana. Em fato, o avanço da indústria sucro-alcooleira ameaça até mesmo 
os poucos remanescentes ainda existentes do Cerrado (MESQUITA et al., 2007, p. 
4048). 
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Figura 1.9 – Distribuição da área de cana-de-açúcar (ha) na Microrregião de Ceres em relação à ocupação do solo - 2009 
Fonte: CANASAT/ INPE 2012. 
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Ressalte-se que não apenas as áreas destinadas à soja e à pecuária podem ser usadas 

para o cultivo da cana, mas também aquelas ocupadas com o milho, o arroz, o feijão, frutas de 

mesa e outras variedades de culturas. Não se deve, também, ignorar a diminuição das áreas de 

Cerrado, que, certamente, serão substituídas ante o avanço das lavouras de cana (ABREU, 

2008; CASTRO et al., 2007). 

 Segundo Castro et al. (2007) foi possível identificar a tendência de expansão da cana-

de-açúcar sobre o cerrado em substituição as áreas agropecuárias, percebendo que as áreas 

ocupadas com outras formas de uso perderam lugar para o cultivo da cana-de-açúcar. O 

estudo demonstra que a agricultura ficou em primeiro lugar, cedendo 14,35% de área para a 

cana, seguida do cerrado com 7,69, das áreas de mata com 4,81% e da pecuária com 3,67%. 

Segundo os autores 

Considerando apenas as áreas onde o cultivo da cana foi efetivado, pode-se confirmar 
a ideia de substituição de culturas praticadas em 2002, uma vez que 67% dessas áreas, 
atualmente ocupadas por cana, eram destinadas à agricultura antes da expansão 
recente do setor sucroalcooleiro. Assim, para compreender a história da expansão da 
cana em Goiás deve-se levar em consideração duas tendências espaciais: uma ao norte 
e outra ao sul (CASTRO et al., 2007, p. 183). 

 Dados mais recentes demonstram que a expansão da cana-de-açúcar na Microrregião 

de Ceres foi a mais distribuída dentre todas as outras microrregiões do Estado de Goiás, 

alcançando 60% dos municípios; comprovado segundo Abdala e Ribeiro (2011), pela fonte de 

variação na taxa anual da quantidade produzida, apresentando um aumento anual de 70% ao 

ano em 10 dos 22 municípios. 

 Conforme a Figura 1.10, em 2005 a cana-de-açúcar estava mais concentrada nos 

municípios de Carmo do Rio Verde, Goianésia, Rubiataba e Itapaci; justamente próximos às 

primeiras usinas da microrregião: CRV Industrial, Jalles Machado, Goianésia, Cooper Rubi e 

Vale Verde. Nos anos de 2006 e 2007, a cana-de-açúcar apresenta uma expansão rumo ao 

norte-nordeste, com ênfase nos municípios de Nova Glória e Itapaci. Em 2008, a expansão 

ocorre de forma mais central na microrregião, com ênfase nos municípios de Itapuranga e 

Santa Isabel. A partir de 2009, a cana volta a expandir rumo ao norte-nordeste, agora com 

ênfase no município de São Luiz do Norte. 
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Figura 1.10 – Distribuição da área de produção de cana-de-açúcar (ha) na Microrregião de Ceres - 2005 a 2009 
Fonte: CANASAT/ INPE 2012. 
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  A reconfiguração da Microrregião de Ceres no Estado de Goiás em decorrência do 

aumento da cultura da cana-de-açúcar foi verificada e demonstrada em linha histórica de 2005 

a 2010. Espaços, até então ocupados por estabelecimentos agropecuários para utilização de 

terras em pastagens naturais e plantadas, matas e florestas naturais e plantadas e outras 

agriculturas, cede lugar para a cana-de-açúcar (FISCHER et. al., 2008; FERREIRA, 2010; 

NASSAR et. al., 2008; SILVA e MIZIARA, 2011). 

 A situação de evolução e expansão energética, contrária ao estímulo da agricultura de 

alimentos, acentua a tendência de busca de novas áreas cultiváveis para a cana-de-açúcar, 

indicando provável surgimento de novas concentrações, a exemplo do que ocorreu em São 

Paulo. A vinda da cana-de-açúcar, para fins de produção do açúcar e, principalmente, do 

álcool combustível para Goiás, teve como argumento o fato de que a área utilizada para a 

cultura da cana seria apenas áreas de pastagens degradadas e que, portanto, não haveria o 

risco de degradação ambiental nas regiões de exploração. Se tal fato fosse verdade, as áreas 

não degradadas estariam em plena atividade produtiva com outros tipos de culturas que não a 

cana-de-açúcar, ou seja, não observaria uma retração ou substituição das outras atividades 

desenvolvidas (ABREU, 2008). 

 Desta forma, foi possível comprovar a expansão da cana-de-açúcar na Microrregião e 

a sua tendência rumo ao norte-nordeste e preferencialmente nas áreas de agricultura. 
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II – OS IMPACTOS DA EXPANSÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR 

A expansão da Fronteira Agrícola na Microrregião de Ceres constituiu na busca pela 

expansão da moderna tecnologia com o intuito de intensificar o uso do solo; reestruturando o 

território; incentivando o aumento da produção agropecuária; desenvolvendo o modelo 

capitalista; e, ocupando e utilizando mais intensivamente as terras.  

No caso específico, a expansão da cana-de-açúcar causou vários impactos, diretos e 

indiretos, tanto ambientais, como econômicos, sociais e institucionais, vez que estão 

relacionados com a mudança do padrão tecnológico causado pelo índice de investimento. 

Considerando que a cana-de-açúcar na microrregião de Ceres é uma nova etapa da 

expansão da fronteira agrícola, e que a mesma poderá ser reproduzida em novas áreas, é 

necessário analisarmos o caráter sustentável do processo onde ocorreram os maiores índices 

de competição entre as áreas de cana-de-açúcar com as culturas já instaladas, para podermos 

compreender o processo de expansão.  

 

2.1 – Sustentabilidade 

 Verificamos que existe muita imprecisão quando ressalta sobre sustentabilidade, 

algumas vezes até muito ideológico. O que pode ser constatado é que o termo sustentabilidade 

traz um problema falsamente consensual, ao objetivar um modelo socioeconômico capaz de 

gerar riqueza, igualdade e bem-estar, enquanto impede a destruição da natureza, tirando 

proveito sem devastá-la e promovendo melhoria na qualidade de vida 

Em síntese, a sustentabilidade está ligada à preservação dos recursos produtivos e à 
auto-regulação do consumo desses recursos, eliminando o crescimento selvagem 
obtido ao custo de elevadas externalidades negativas (sociais e ambientais). 
Localmente, o principal desafio é melhorar a qualidade de vida, recuperando e usando 
adequadamente os recursos renováveis. Globalmente, o principal desafio é mudar o 
estilo de vida, vislumbrando a contenção do consumo, especialmente nas áreas 
urbanas dos países ricos (SICHE et al., 2007, p. 142) 

Para melhor definirmos a sustentabilidade é bom termos uma visão da evolução 

histórica e das questões polêmicas que geram dúvidas e objeções sobre a sustentabilidade e 

sobre o Desenvolvimento Sustentável. Após esse olhar histórico será possível conceituarmos 

sustentabilidade, bem como as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável. 
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2.1.1 – Evolução Histórica 

As discussões sobre a sustentabilidade iniciam em 1962, mas tomam força nas décadas 

seguintes decorrentes do surgimento de problemas ambientais, em grande parte decorrente do 

uso indiscriminado de recursos naturais para atender à demanda produtiva. As discussões e os 

problemas ganharam proporção global, necessitando atualmente de alternativas capazes de 

atender aos desejos e necessidades atuais, sem prejudicar as gerações futuras. Vamos ao olhar 

cronológico: 

1962 – Primavera Silenciosa 

Os primeiros questionamentos sobre sustentabilidade vieram em 1962, Rachel Carson 

questiona em seu livro Silent Spring (Primavera Silenciosa) como pode o ser humano – “os 

seres inteligentes” - dominar outras espécies animais de forma nociva que contamina tudo 

mais que as rodeia, ameaçando a sua própria existência. A ideia de sustentabilidade está 

presente quando menciona a não sustentabilidade do meio. O livro de Carson foca a produção 

e a comercialização indiscriminada de produtos químicos radioativos, bem como o emprego 

massivo de pesticidas orgânicos na agricultura, ao discutir as consequências do uso de novas 

tecnologias produzidas de forma restrita, sem avaliar a complexidade dos problemas que 

podem causar à natureza e ao ser humano.  

Desta forma, Carson contribuiu quando expôs a preocupação com a amplitude dos 

desequilíbrios ambientais provocados pela ação humana imediatista, visando produção e lucro 

em curto prazo. A autora alerta para a visão imediatista; para a produção e para o uso 

indiscriminado de novas tecnologias a partir de campos restritos do saber, sem o necessário 

conhecimento da complexidade e interdependência dos fenômenos naturais; para as questões 

em que o Estado deveria intervir; para as questões econômicas e produtivas; e também, para a 

falta de informações e de conhecimentos à população: a maior interessada. 

1968 – Clube de Roma 

Em 1968, o crescimento econômico e demográfico se torna uma das preocupações 

para um grupo de trinta pessoas com ideias bem heterogêneas. Esse grupo se reuniu para 
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discutir os problemas e o futuro da humanidade diante deste crescimento econômico e 

demográfico. O grupo ficou conhecido como o “Clube de Roma” e desenvolveu um projeto 

que pretendia pontuar sobre a incompatibilidade entre desenvolvimento econômico e 

preservação ambiental, prevendo as consequências em caso de uma inércia diante dos 

problemas ambientais que surgiam.  

Na primeira versão do trabalho do Clube de Roma, a ideia de sustentabilidade aparece 

como forma de equilíbrio capaz de manutenção da capacidade do planeta em produzir e 

atender a demanda dos recursos, recebendo e recuperando os dejetos depositados. Foram 

discutidos os problemas sobre a dualidade de pobreza e abundância, a degradação do meio 

ambiente, a expansão urbana desordenada, o desemprego, a perda de confiança ao Estado, a 

inflação. 

Estas discussões resultaram num trabalho versando sobre a preocupação, em um 

mundo finito, com o crescimento contínuo econômico e populacional, devendo ser estáveis e 

equilibrados globalmente. Essa preocupação decorre do conhecimento de que com o aumento 

da população aumenta-se também a demanda por produtos industrializados, o que resulta em 

utilização dos recursos naturais (finitos) e em mais poluição. 

1972 – ECO-72 

A preocupação do uso indiscriminado de recursos naturais para atender à crescente 

demanda, inicialmente discutida no Clube de Roma, repercutiu de tal forma a nível 

internacional que tornou-se tema da 1ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente, em 1972 em Estocolmo, na Suécia, a Eco-72. 

Pela primeira vez empregou-se o termo “Ecodesenvolvimento”, sendo um dos marcos 

principal em torno das discussões sobre conscientização e degradação do meio ambiente em 

âmbito mundial. O secretário-geral da Conferência, Maurice Strong, utilizou o termo para 

definir uma proposta de desenvolvimento ecologicamente orientado. 

A conferência reuniu 113 países, definindo 23 princípios para a conservação e a 

melhoria do ambiente; criando o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA). Segundo Schwaab (2008), no mesmo ano uma equipe de especialistas de vários 

países publicou o relatório “Os Limites do Crescimento”, um estudo que considera o 
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crescimento populacional associado ao incremento do uso dos recursos naturais. Neste estudo 

os especialistas alertam que os governantes devessem impor limites ao crescimento industrial, 

para que se mantenha um equilíbrio global. 

Segundo Meadows et al (1973), o estado de equilíbrio global mencionado em Os 

Limites do Crescimento será conquistado: a) se a fonte de capital e a população forem 

constantes em tamanho (taxa de mortalidade= taxa de natalidade e a taxa de investimento = 

taxa de depreciação); b) se todas as taxas de recursos e de produção forem mantidas dentro de 

um mínimo (taxa de nascimentos, mortes, investimentos e de depreciação); e, c) se a 

proporção dos níveis de capital e de população forem fixados de acordo com os valores da 

sociedade, devendo ser revisados e ajustados à medida que os avanços tecnológicos criem 

novas opções. 

1982 - Ecodesenvolvimento 

Continuando os debates em busca do desenvolvimento ecologicamente sustentável, em 

1982, Sachs discute o termo ‘Ecodesenvolvimento’ como novos estilos de desenvolvimento 

que possibilitem o crescimento econômico em oposição às teorias do não crescimento 

apresentadas, especialmente para os países do Sul que deveriam escapar do círculo vicioso da 

pobreza e da destruição ambiental. O termo defendido por Sachs (1986; 1993) como a forma 

de crescer sem destruir menciona que 

Não é propriamente o crescimento que se deve questionar, mas o seu caráter 
selvagem. À palavra de ordem dos “zeristas”, opomos a que fala de outro 
desenvolvimento (Que Faire?, 1975), fundamentado na lógica das necessidades 
sociais e não na da produção, na capacidade das coletividades humanas para se 
apoiarem em suas próprias forças e para aproveitarem recursos específicos e muito 
diversos do meio onde vivem, com o propósito de harmonizar os objetivos 
socioeconômicos com uma gestão prudente do ambiente (SACHS, 1986, p. 29). 

 Desta forma busca-se o equilíbrio entre produção e conservação, intervindo nas causas 

dos problemas identificados, utilizando-se de alternativas diversas para o desenvolvimento, 

sem necessariamente desconsiderar os efeitos das atividades. Este estilo de desenvolvimento é 

adaptado às condições rurais dos países considerados de ‘terceiro mundo’.  

 Assim, o processo de crescimento econômico estaria intimamente relacionado à 

cultura, aos valores e aos conhecimentos da população sobre o meio ambiente, natural e social 

que habitam, resultando na promoção da qualidade de vida local. A participação popular é 
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essencial para que se definam as finalidades, as estratégias e a concretização das ações para o 

desenvolvimento. 

1987 – Relatório Brundtland: Nosso Futuro Comum 

 Mais tarde, em 1987, a ideia de ecodesenvolvimento foi substituída pelo conceito de 

“Desenvolvimento Sustentável”, divulgado na Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD, 1991), criada pela ONU, no documento Nosso Futuro Comum 

(Our Common Future, também conhecido como Relatório Brundtland).  

 Essa comissão foi presidida pela primeira-ministra da Noruega Gro Harlem 

Brundtland com os seguintes objetivos: reexaminar as questões críticas do desenvolvimento e 

do ambiente, formular propostas realistas propondo formas de cooperação internacional 

orientando as políticas e ações, oferecer uma compreensão maior dos problemas a todos os 

envolvidos (indivíduos, organizações, governos, etc.) para que atuassem mais firmemente. 

O relatório trouxe a mudança do termo Ecodesenvolvimento para Desenvolvimento 

Sustentável, conceituando-o como “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade de as futuras gerações atenderem também as suas” (CMMAD, 

1991, p.9; GUIMARÃES, 2010, p. 65), ao reforçar a visão sistêmica do meio ambiente de que 

as soluções para o desenvolvimento sustentável estão interconectadas e não restritas à 

propriedades particulares ou à limites geográficos; pois os problemas do meio ambiente, 

como uma catástrofe em determinada região do mundo, afetam o bem-estar de pessoas em 

todas as localidades. Assim, o relatório trouxe a definição mais aceita de desenvolvimento 

sustentável, consagrada e difundida na Rio-92. Pela primeira vez chamou-se a atenção para os 

impactos negativos do processo de desenvolvimento no meio ambiente, alertando sobre a 

existência de outras dimensões do desenvolvimento, para além da dimensão econômica 

(GUIMARÃES e FEICHAS, 2009). 

A preocupação em o quê fazer para atender suas necessidades básicas e proporcionar 

um futuro melhor, sem degradar o ambiente, é redigido no documento, colocando uma forma 

de gestão coordenada por um governo internacional onde deveria haver um clima de 

solidariedade e cooperação. 

Também seria necessária uma comissão em nível nacional, levando em consideração 
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os países do Sul, pois no relatório é possível perceber a crença de que os problemas estão 

situados neles (nos países do Sul), por serem países mais carentes. O relatório pontua vários 

processos de gestão, a fim de manter o crescimento econômico cercado de cuidados 

relacionados à preservação e ou conservação ambiental.  

O relatório apresentou pontos negativos como o aumento da degradação dos solos, a 

expansão das áreas desérticas, a poluição crescente da atmosfera, o desaparecimento de 

florestas, o fracasso dos programas de desenvolvimento e o aumento dos problemas 

socioeconômicos da sociedade.  

Assim, propôs medidas que deveriam ser adotadas pelas nações, tais como: a limitação 

do crescimento populacional; a garantia de alimentação em longo prazo; a preservação da 

biodiversidade e dos ecossistemas; a diminuição do consumo de energia e o desenvolvimento 

de tecnologias que possibilitem o uso de fontes energéticas renováveis; o uso de tecnologias 

ecologicamente viáveis para o aumento da produção industrial nos países não 

industrializados; o controle da urbanização e a integração entre o campo e cidades; e, a 

satisfação das necessidades básicas (IPEA, 2010a). 

O Relatório de Brundtland peca em afirmar que o grande problema socioambiental é o 

número maior de pessoas pobres no mundo. Então, o crescimento econômico seria a forma de 

corrigir as desigualdades sociais, já que os relatores consideram a pobreza uma das principais 

causas e um dos principais efeitos dos problemas ambientais no mundo: o crescimento 

econômico dissolveria a pobreza e os problemas ambientais. Desconsidera o acumulo de 

riquezas por uma pequena parcela da população, acreditando (ou querendo fazer com que 

acreditemos) que haverá distribuição igualitária de riquezas com o crescimento econômico.  

Essa demonstração fica clara quando o relatório menciona que o aumento da produção 

industrial nos países não industrializados tem de ser à base de tecnologias ecologicamente 

viáveis, ou seja, os países industrializados (normalmente os países desenvolvidos) continuam 

insustentáveis, enquanto que os países não industrializados necessitam desenvolver 

tecnologias ecologicamente viáveis para aumentar sua produção e poderem crescer.  

A crítica ao crescimento econômico de Kapp (1976) para a resolução dos problemas 

dos países atrasados derruba a afirmação do Relatório de Brundtland de que os problemas 
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ambientais estão nos países mais pobres. Segundo o autor, um ambiente de crescimento 

econômico agrava a degradação ambiental e gera consequências desfavoráveis e inibidoras do 

desenvolvimento nos países mais atrasados.  

1991 – Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) 

A preocupação com o crescimento econômico sem degradação ambiental faz com que 

o termo Desenvolvimento Sustentável, discutido Relatório de Brundtland, também participe 

da pauta de discussões na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD) em 1991, depois na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Declaração do Rio e na Agenda 21) que vieram popularizar o termo. 

Segundo Bellen (2006), o conceito de Desenvolvimento Sustentável vem de um longo 

processo histórico crítico da relação entre a sociedade civil e seu meio natural. 

1992 – RIO 92 – Desenvolvimento Sustentável 

 A expressão Desenvolvimento Sustentável passou a ser difundida e tornou-se popular. 

Em 1992 realiza-se no Rio de Janeiro a 2ª Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Unced), a Rio-92, que foi consequência das discussões e preocupações 

sobre o meio ambiente e em busca de melhores resultados para a área ambiental. 

 Com a participação de 170 países, 40 mil pessoas, incluindo 106 chefes de governos, o 

desenvolvimento sustentável passa a ser visto como um novo modelo a ser buscado, ao 

ensejar mudanças de comportamento na forma como os seres humanos se relacionam com o 

meio ambiente, bem como no modo de formular, implementar e avaliar políticas públicas de 

desenvolvimento a todas as partes do mundo, promovendo a reflexão acerca de importantes 

questões socioambientais (GUIMARÃES e FEICHAS, 2009; IPEA, 2010a).  

 Foram aos poucos reafirmados os princípios do ecodesenvolvimento, fortalecendo o 

tripé econômico, ecológico e social, com ênfase a relação meio ambiente-economia, 

aumentando o grau de consciência sobre o modelo de desenvolvimento com percepção da 

relação entre os problemas ambientais.  

1992 - Agenda 21 

 Com impasse sobre o que é crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade, na 
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Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (a Rio-92), 

houve a confirmação da necessidade de difundir a visão de Desenvolvimento Sustentável, 

resultando a Agenda 21 e abrindo perspectivas para a operacionalização do desenvolvimento 

sustentável, institucionalizando os indicadores capazes de mensurar o grau de sustentabilidade 

e de desenvolvimento, com uma visão que integrasse aspectos ambientais, sociais e 

econômicos.  

A agenda 21 é constituída por 40 capítulos, dedicados: às diversas questões sociais e 

ambientais de caráter planetário (erradicação da pobreza, proteção da atmosfera, conservação 

da biodiversidade etc.); ao fortalecimento dos principais grupos de parceiros para implantar as 

ações recomendadas (ONGs, governos locais, comunidade científica e tecnológica, sindicatos, 

indústria e comércio etc.); e, aos meios de implementação, como mecanismos financeiros, 

desenvolvimento científico e tecnológico, cooperação internacional e a promoção do ensino. 

A parte mais polêmica da Agenda 21 está quando ela menciona que por meio de uma 

integração entre o meio ambiente e as questões de desenvolvimento, seria possível 

proporcionar melhores condições de vida para todos, ao apontar a necessidade de fluxo de 

recursos financeiros para os países em desenvolvimento, a fim de cobrir os custos de um 

desenvolvimento acelerado e sustentável e fazer frente aos problemas ambientais em questões 

mundiais.  

 Neste caso, o documento reforça a falsa ideia do Relatório Brundtland sobre a causa 

dos problemas ambientais estarem nos países pobres, trazendo uma nota destoante quando diz 

que a pobreza gera crescimento da população e degradação ambiental, corroborando com a 

afirmação do Banco Mundial (WORLD BANK, 1992, p. 67) de que as famílias pobres, para 

atenderem às suas necessidades de curto prazo arruínam o capital natural, cortando mais 

árvores que as que conseguem repor. Esse pensamento desconsidera que uma das maiores 

causas de degradação está associada ao consumo exacerbado de segmentos afluentes das 

sociedades.  

Atribuir o problema da degradação ambiental à pobreza é tentar tirar a 

responsabilidade dos países desenvolvidos, não trazendo nenhum benefício para a solução do 

problema ambiental, uma vez que a maior emissão de poluentes, devastação e degradação são 

consequentes dos países industrializados, que ainda oferecem resistência à concepção de 
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Desenvolvimento Sustentável, com receio de diminuírem seu crescimento econômico. Desta 

forma, o problema maior é encontrar caminhos para adequar o crescimento econômico ao 

bem comum, ou seja, das necessidades sociais desejáveis serem atendidas, mantendo o estado 

dinâmico de equilíbrio ecológico e econômico. 

1993 – Critérios de Sustentabilidade de Sachs 

A busca pelo desenvolvimento econômico, sem degradar o meio ambiente, abre 

discussões sobre a forma. Em 1993 Sachs (1993, 1997) apresentou cinco critérios para se 

avaliar a sustentabilidade: social, econômico, ecológico, cultural e espacial; ao acrescentar 

posteriormente mais três critérios: ambiental, política nacional e política internacional. Os 

critérios foram definidos da seguinte forma: 

- critério social – baseado no crescimento com o alcance razoável de homogeneidade social e 

distribuição de renda justa, com emprego pleno, qualidade de vida decente e igualdade de 

acesso aos recursos e serviços; 

- critério econômico – baseado na maior eficiência do uso e da gestão dos recursos naturais e 

dos investimentos regulares do setor público e privado. Deve-se ter um desenvolvimento 

econômico intersetorial equilibrado, a segurança alimentar, a capacidade de modernização 

contínua dos instrumentos de produção, razoável nível de autonomia na pesquisa científica e 

tecnológica, e, a inserção soberana na economia internacional; 

- critério ecológico – baseado na “intensificação do uso dos recursos potenciais dos diferentes 

ecossistemas – com o mínimo de danos aos sistemas de sustentação da vida – para propósitos 

socialmente válidos” (SACHS, 1993, p. 25), ao substituir os recursos não-renováveis por 

renováveis; 

- critério cultural – baseado na contraposição à homogeneização dos processos de 

modernização e do crescimento econômico, respeitando as diferenças ambientais, as 

diferenças dos grupos sociais, as diferenças culturais nos modos de vida e as relações 

diferentes com a natureza; 

- critério político nacional e critério político internacional – baseados no papel do Estado e 

dos organismos internacionais na proposição dos projetos e das políticas públicas para a 
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regulação econômica e ambiental, em âmbito nacional e internacional. 

1997 - Declaração de Tessalônica - Sustentabilidade 

Os critérios levantados por Sachs enfatizam a busca pela melhor forma de 

desenvolver-se. Em 1997, a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade, em 

Tessalônica – Grécia, considerou válidos os planos e as recomendações das conferências de 

Belgrado, Tbilisi, Moscou e outras, mas reconheceu que não foram completamente 

explorados os planos e que os resultados alcançados foram insuficientes.  

A Declaração de Tessalônica reafirma a ideia de que o conceito de Sustentabilidade 

não envolve apenas o meio ambiente, mas também questões como pobreza, população, saúde, 

segurança alimentar, democracia, direitos humanos e paz. Reafirma, também, que a 

sustentabilidade deve ser tratada com enfoque holístico, interdisciplinar, ao considerar os 

contextos locais, regionais e nacionais particulares (UNESCO, 1997). 

1999 – Índice Dow Jones de Sustentabilidade 

Em atendimento à procura de critérios de desenvolvimento sustentável, em 1999 

surgiu o primeiro índice global que acompanha o desempenho de sustentabilidade das 

companhias líderes em todo o mundo com papéis negociados na Bolsa de Nova York, o Índice 

Dow Jones de Sustentabilidade (DJSGI).  

Este índice define a sustentabilidade de acordo com os critérios econômicos, sociais e 

ambientais, incorporando aos tradicionais valores empresariais os princípios da tecnologia 

inovativa, do bem estar social e da responsabilidade ambiental, dentre outros (SCHWAAB, 

2008). O modelo utilizado pelo Índice Dow Jones foi aplicado em mais de 300 empresas nos 

EUA, e os resultados indicaram que as melhorias ambientais reduziam o risco da empresa e 

possibilitavam um crescimento do preço da ação da empresa em cerca de 5%. 

2002 – Rio + 10 

A preocupação com os problemas ambientais torna-se mais evidente. Em 2002 foi 

realizada a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (CMDS) em Johanesburgo, 

a Rio + 10, com o objetivo de tratar de cinco temas específicos definidos pelo secretário-geral 

das Nações Unidas, na época Kofi Annam: água e saneamento, energia, saúde, agricultura, 
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biodiversidade e gestão de ecossistemas.  

Porém, outros temas acabaram sendo considerados, como a pobreza, a globalização e 

os problemas da África. Ainda na Rio + 10 foram pautadas as dificuldades de adoção das 

resoluções da Rio-92, incluindo a não adesão de grandes poluidores ao Protocolo de Kyoto.  

Ao final, elaborou-se um plano de implantação, contendo 153 recomendações para o 

efetivo cumprimento da Agenda 21 e os princípios constantes na Declaração do Rio de 

Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). As discussões puseram em cena o 

fato de os países ricos importarem dos países em desenvolvimento as matérias-primas sem a 

preocupação com o impacto em larga escala, que demonstram mais uma vez que as 

afirmações do Relatório Brundtland em relação à pobreza ser a fonte principal dos problemas 

ambientais, eram errôneas. 

2004 – Clube de Roma 

Já na última versão do Clube de Roma, em 2004, os autores admitiram a necessidade 

de um novo estado de equilíbrio ambiental, que seria realizado através de uma transmissão de 

visioning, de redes de comunicação, de sinceridade, de aprendizado e de amor. Essa visão 

poética, cristã e humanística do Clube de Roma vai além da explicação científica e 

tecnológica, ao considerar que os bens materiais são sinônimos de felicidade humana, o que 

não será questionado neste trabalho.  

Cabe nesse âmbito, uma crítica aos países chamados de primeiro-mundo, que têm sido 

protagonistas de fenômenos como o mimetismo tecnológico, transpondo padrões de consumo 

e do modo de vida vigentes no capitalismo avançado. Por esse motivo, incorpora grandes 

massas ao mercado consumidor, traduzindo como desenvolvimento e inclusão da população.  

O que acontece é o desempenho positivo da economia para os países de primeiro-

mundo, com a multiplicação de produtos e do consumo. Do lado oposto se acentuam os 

problemas ambientais em quase todos os âmbitos da vida em sociedade, pois os recursos 

naturais foram transformados em exploração para os interesses econômicos (MEADOWS et. 

al., 1978). 
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2012 – Rio + 20 

 Em 2012, a Conferência sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, apresentou o 

documento “O Futuro que Queremos”. O objetivo da conferência Rio+20 era dar resposta aos 

múltiplos problemas que a humanidade tem enfrentado em relação à crise ambiental, pobreza 

generalizada e a crise econômica global. Para Sachs (2012, p. 9) a Rio + 20 “provavelmente 

será reconhecida no futuro como um ponto de viragem na longa história da coevolução de 

nossa espécie com a biosfera”.  

 Dentro desta expectativa, o autor menciona a atuação da ‘mão visível’ do Estado, 

como forma de agir em prol da sustentabilidade, ao considerar os cinco dedos: 1º dedo) um 

contrato social renovado, ao visar reduzir as disparidades sociais com reformas sociais e 

institucionais; 2º dedo) planejamento democrático com postura reativa e atitudes proativas, 

envolvendo os agentes nos ambitos locais, regionais, nacionais e internacionais a fim de 

atacar as desigualdades sociais; 3º dedo) segurança alimentar com o fornecimento de alimento 

suficiente e uma vida razoavelmente confortável para mais de nove milhões de seres 

humanos; 4º dedo) segurança energética com a utilização de matriz de energias alternativas; e, 

5º dedo) cooperação internacional, para que as definições de estratégias de longo prazo que 

visam melhores condições de vida digna para a humanidade, sejam asseguradas. 

 Da mesma forma, Abramovay (2012, p. 21) também menciona a omissão no 

documento que seria apresentado na Rio+20 em  relação as questões decisivas para a 

sustentabilidade e que “a superficialidade, nesse caso, é o resultado inevitável de um 

monumental esforço de síntese inerente a esse tipo de manifestação política”. O documento da 

Rio+20 deveria enfatizar o desafio da governança em gerir o excesso decorrente das 

desigualdades sociais. Ao invés disso, a Cúpula dos povos no Rio de Janeiro afirmou ser 

possível resolver essas crises enunciadas a partir das lógicas mercantis e dos padrões 

científicos/ tecnológicos e produtivos, demonstrando a força do padrão civilizatório capitalista 

dominante. Essa afirmação foi contraposta pelo caderno Outro Futuro é Possível19. 

 

                                                
19 O documento Outro Futuro é Possível consolida muitos documentos produzidos como preparatório para a 
Cúpula dos Povos da Rio+20, acolhendo a multiplicidade de experiências e contribuições dos diversos sujeitos 
que lutam por outro modelo de sociedade, alicerçado na justiça social e ambiental. 
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2012 – Rio + 20 – Outro Futuro é Possível 

 O caderno Outro Futuro é Possível é formado com vários textos, menciona que a 

Cúpula dos Governos deveria dar respostas aos problemas do desequilíbrio que o sistema 

capitalista e produtivista vem causando. Ao contrário, propõe um desenvolvimento enganador 

sustentável, baseado em novo dispositivo político conceitual que denominam de Economia 

Verde. Após vinte anos da Cúpula dos Povos nenhum balanço crítico foi feito 

Na realidade, o que se pretende com esta Economia Verde corporativa é aprofundar a 
mercantilização, a privatização e a financeirização da natureza e de suas funções. É a 
reafirmação do total controle da economia sobre o conjunto da biosfera. Com um 
termo aparentemente tão inócuo como Economia Verde, pretendem submeter os ciclos 
vitais da natureza às regras do mercado e ao domínio da tecnologia (Outro Futuro é 
Possível, 2012, p.3) 

 Segundo o Outro Futuro é Possível, o debate fica por conta da dominação capitalista e 

do domínio das corporações e dos bancos transnacionais, beneficiários da economia verde, 

reproduzindo a apropriação capitalista do trabalho humano em seu processo de acumulação e 

expansão. Por esse motivo, o documento proposto pela ONU para a Rio+20, deveria ser 

rejeitado por não trazer a verdade sobre a real crise que aflige a humanidade e o planeta. 

 A contribuição do caderno de textos mencionado acima vem exposta em três partes 

que discutem a atual situação, divididas em: Fundamentos éticos, filosóficos e culturais; 

Produção, distribuição e consumo: riqueza, comuns e economia de transição; e, Direitos e 

poder: povos, territórios e defesa da Mãe Terra. 

 Na primeira parte o caderno chama a atenção ao domínio capitalista dissolvido na 

sociedade, como um corpo social em constante multiplicação, institucionalizado em “boa 

parte das populações como dominação, ideologia ou servidão voluntária”. Essa realidade 

aponta para o antropocentrismo, vez que o homem é quem domina todo o conjunto da terra. O 

alerta está em parar esse processo de dominação da civilização capitalista industrial, 

produtivista, consumista e excludente, e, assumir responsabilidade ética não só para com as 

gerações futuras, mas também para com a vida do planeta. Surgiria, assim; a biocivilização, 

que se sustenta complementarmente sobre uma ética de paz, de democracia e de diversidade 

cultural.  

 A primeira parte também atenta para: a) melhoria na educação e suas práticas formais 

e informais que devem abrir o horizonte à democratização das sociedades para formar 
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cidadanias críticas e capazes de vincular-se a movimentos ‘que reclamem uma transformação 

à ordem social, visando a uma maior justiça social e ambiental, com a intenção de entender e 

discutir soluções aos problemas de escala planetária (p.11); b) controle no conhecimento 

científico que gerou riquezas com a modernização, mas também trouxe catástrofes e 

destruição em nome de ideologia do progresso e do desenvolvimento; e, c) preservação da 

memória cultural dos povos indígenas e de populações tradicionais que formam o patrimônio 

natural e intelectual coletivo de muitas populações. 

 Na segunda parte, o caderno do Outro Futuro é Possível traz a polêmica das crises de 

produção, distribuição e consumo. Muitas crises surgiram com a superioridade do mercado e 

da dominação capitalista, como é o caso da crise social com as desigualdades sociais e 

econômicas decorrentes de má distribuição de renda e da exploração do trabalho; e, da crise 

ecológica que reforça o paradigma e a crença em soluções técnicas, acelerando o processo de 

privatização da natureza, água, terra, energia, ar. 

 Menciona, ainda, que Economia Verde é mais uma faceta do capitalismo, pois 

‘transforma’ as forças da natureza em capital financeiro, tratando-a como ‘capital natural’, 

fixando “um valor monetário e concretizar em termos econômicos o custo de sua conservação 

para desenvolver um mercado para cada serviço ambiental particular” (p.16), sendo portanto 

os países em desenvolvimento os mais visados, pois é neles que se encontra a maior 

biodiversidade.  

 A solução dos problemas socioeconômicos não estaria na Economia Verde (pois essa é 

‘uma manipulação cínica e oportunista das crises ecológica e social’), mas sim na erradicação 

da pobreza com a distribuição equitativa das riquezas, diminuindo as desigualdades e as 

injustiças sociais. A solução prevista é dada em estratégias de curto prazo, no tocante à: “a) 

desenvolver estratégias nacionais amplas de transição para fontes de energia limpa e 

renovável via intervenção governamental com participação e controle social; e, b) remover 

todos os subsídios governamentais às indústrias de mineração e de energia e reinvestir esse 

capital para promover a transição para o desenvolvimento de energias limpas e renováveis (p. 

16)”.  

 Desta forma, o modelo de agricultura mais sustentável deve fazer mais sustentáveis e 

viáveis cada um dos sistemas que o compõem; sendo necessário mudar a lógica de produção 
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industrial de alimentos orientada ao mercado global e ao lucro; e mais profundamente, mudar 

a visão que considera a terra como um recurso de exploração sem direitos orientada a 

satisfazer os desejos desmedidos do crescimento. Praticamente o que propomos neste 

trabalho, quando iremos verificar a sustentabilidade no setor sucroalcooleiro, nas dimensões 

que compõem todo o sistema (ambiental, econômico, social e institucional), para identificar 

qual índice merece mais atenção.  

 Ainda na segunda parte, os escritores alertam para a criação imediata de empregos 

climáticos, aqueles com capacidade de reduzir drasticamente a quantidade de gases do efeito 

estufa, desacelerando as mudanças climáticas; e, para a mudança da cultura consumista para 

uma cultura de consumo responsável, justo e sustentável, ao responsabilizar, inclusive, as 

empresas pelos impactos socioambientais causados pelas suas cadeias produtivas, bem como 

pelas informações e educação sobre o impacto socioambiental que seus produtos causam ao 

meio ambiente, podendo o consumidor avaliar melhor sua escolha.  

 Depois propõem iniciativas para uma economia mais justa, com controle financeiro e 

superação, a fim de superar a economia do crescimento e de reverter a globalização capitalista 

em favor da cooperação internacional. As colocações e propostas são baseadas em um 

idealismo muito arrojado, que inclui uma revolução mental contra a dominação capitalista. 

 Na última parte do caderno, os autores especificam os direitos dos povos, territórios e 

o poder para defesa da Mãe Terra. O início desta terceira parte menciona o retrocesso em 

relação às conquistas da Rio 92 e de outros direitos conquistados em diferentes convenções e 

conferências. Esse retrocesso foi pela falta de ênfase necessária nos documentos sobre os 

princípios fundamentais da sustentabilidade, bem como na falta da garantia de monitoramento 

dos compromissos acordados e dos direitos conquistados.  

 Mencionam que deve haver um sistema regulatório, capazes de fortalecer os direitos e 

o respeito de todos os seres existentes, quaisquer sejam suas culturas, tradições e costumes. 

Desta forma, as economias devem ‘estabelecer medidas de precaução e restrição para prevenir 

que as atividades humanas conduzam à extinção de espécies, à destruição de ecossistemas ou 

alteração dos ciclos ecológicos’ (p. 30), garantindo que os responsáveis pelos danos causados 

à natureza e ao ser humano, sejam expostos e prestem contas para restaurar a integridade e a 

saúde da Mãe Terra.  
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 Outras questões abordadas nesta terceira parte estão relacionadas: a) ao combate 

imediato ao grande problema climático que já foi discutido em diversas conferências, 

inclusive com o estabelecimento do Protocolo de Kyoto em relação à diminuição das 

emissões dos gases efeito estufa; b) à recuperação do direito à água e seu uso sustentável, 

contra a privatização ou apropriação indevida em detrimento da livre circulação, adotando-se 

políticas públicas integradas em todos os níveis, necessárias para garantir a equidade de 

acesso e distribuição da água; c) a saúde, preocupando-se em dar acesso e qualidade sanitária; 

e, d) à construção de cidades sustentáveis, através do uso da governança que deverão se 

traduzir nos planos nacionais, pois segundo o caderno 

Basicamente, é neste nível que as populações podem participar mais e de maneira 
organizada da resolução dos seus problemas e na construção da qualidade de vida, 
segundo os desafios concretos que enfrentam. Os desafios podem ser planetários, as 
políticas precisam ser nacionais, mas as realizações devem, ao fim e ao cabo, mudar 
os equilíbrios ambientais e a qualidade de vida nos locais onde as populações podem 
se organizar em torno aos seus objetivos (Outro Futuro é Possível, 2012, p. 33) 

 Foi possível perceber a evolução do pensamento sustentável, iniciado em 1962, 

quando o problema da não sustentabilidade tornou-se mais evidente. Desde então, as análises 

sobre como o crescimento econômico e demográfico podem afetar as relações do ser humano 

com a natureza passaram a ser discutidos.  

 As preocupações com o uso indiscriminado dos recursos naturais em detrimento ao 

capitalismo, a busca para um equilíbrio entre produção e conservação, e, a forma de como 

atender as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

atenderem às suas passam a ser todo o objeto de estudo da sustentabilidade atual. Enfim, 

conceituar ou definir sustentabilidade passou a ser objeto de vários estudos (alguns dos quais 

mencionaremos a seguir), e de fundamental importância para este estudo. 

 

 2.1.2 – Revisando o Conceito de Desenvolvimento Sustentável  

  

 A sustentabilidade vem do equilíbrio natural das espécies em relação ao meio 

ambiente, o que não é possível na perspectiva do modelo de capitalismo atual, onde o 

desenvolvimento visa o crescimento econômico.  
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O nosso conceito de sustentabilidade, formulado neste trabalho, está ligado ao 

equilíbrio das atividades humanas no desenvolvimento das potencialidades ambiental, 

econômica, social e institucional, concebendo o desenvolvimento como um processo 

sistêmico, interligado, dinâmico e constante para todos (podendo também ser chamado de 

Desenvolvimento Sustentável). Desta forma, a sustentabilidade é geradora do 

desenvolvimento socioeconômico, que respeita os diferentes modos de vidas, favorecendo a 

preservação da biodiversidade, com planejamento e influência democrática nas políticas de 

controle. 

O poder público, juntamente com a sociedade, deve buscar alternativas para atender 

aos desejos e necessidades da sociedade, com a regeneração, diversificação, restauração, 

conservação e perpetuação da natureza. 

 Segundo Barbieri e Silva (2011) o conceito de sustentabilidade suscita polêmicas, pois 

diverge em suas interpretações, sendo utilizado frequentemente no lugar de desenvolvimento 

sustentável. Desta forma o termo sustentabilidade evita o debate entre os termos crescimento 

e desenvolvimento, pontos de discórdia do conceito de desenvolvimento sustentável, bem 

como evita o debate sobre a natureza política e institucional que o conceito de 

desenvolvimento sempre trouxe consigo, o que leva necessariamente à inclusão dos governos 

e de suas instituições na condução dos processos de desenvolvimento. 

A substituição da expressão desenvolvimento sustentável pela palavra sustentabilidade 
não é mera operação linguística. Nessa expressão, desenvolvimento é um substantivo 
concreto, adjetivado pela palavra sustentável, de modo que o que importa é o 
desenvolvimento entendido como melhoria da qualidade de vida de todos os humanos, 
o que significa o provimento de justiça social, obtido de modo que respeite as 
condições e características do meio ambiente como um legado às futuras gerações 
para que elas possam prover suas subsistências com qualidade de vida. 
Sustentabilidade, um substantivo abstrato, já não carrega mais as questões relativas ao 
desenvolvimento e, entre elas, as ideias de projetos políticos conduzidos pelo interesse 
público (BARBIERI e SILVA, 2011, p. 70). 
 

 O Desenvolvimento Sustentável deve ser aliado aos interesses sociais, ao 

desenvolvimento do agronegócio, ao crescimento econômico, à necessidade de conservação 

ecológica e a toda a conjuntura do Estado, conforme afirmado por Barbieri e Silva (2011).  

 A Agenda 21, Capítulo 10, Seção II, Parágrafo 3 menciona que: “Os governos devem 

usar as leis, as regulamentações e incentivos econômicos para estimular o uso e a 

administração sustentável dos recursos do solo, dando atenção particular à terra arável”. 
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Assim, necessário se faz analisar a expansão da cana de açúcar, verificando a gestão 

estratégica voltada à sustentabilidade. Para tanto, devemos pontuar dois conceitos importantes 

que se tornaram base para a sustentabilidade analisadas neste trabalho: desenvolvimento 

sustentável e políticas públicas.  

 Segundo a Unesco (1997, p. 17-18), apesar das muitas definições de desenvolvimento 

sustentável, talvez seja possível compreender melhor seu significado como uma visão 

nascente, mais do que um conceito definido com nitidez. Sua força reside em reconhecer 

francamente a interdependência entre as necessidades humanas e as exigências ambientais e, 

com isso, rechaçar a busca insistente de um só objetivo, em detrimento de outros.  

Desenvolvimento sustentável, que pode ser definido sumariamente como um modo de 
desenvolvimento que não prejudica o desenvolvimento futuro, foi concebido, em 
essência, para funcionar como critérios considerados aceitáveis nos processos de 
modificação do meio ambiente. Mesmo que a geração atual não esteja apta para prever 
as necessidades das gerações futuras, o desenvolvimento futuro necessitará de 
recursos e da capacidade do meio ambiente de assimilar impactos e regenerar as 
funções naturais que dão suporte à vida. Portanto, pode-se, razoavelmente, supor que 
as medidas para minimizar o uso de recursos e as alterações dessas funções são passos 
corretos na direção desse modo de desenvolvimento. Pode-se supor também como 
certo que a realização dessas medidas exige uma estrutura social que lhe confere 
suporte. Não se deve esquecer que uma geração deixa para a outra um pacote 
constituído não só de custos, mas também de benefícios, tais como conhecimentos 
tecnológicos e outras formas de capital humano e social, sem os quais os recursos 
naturais não teriam o valor que têm para os humanos (HOLLAND, 2003, p. 411). 

 

Atualmente, encontramos várias definições para desenvolvimento sustentável: 

- Goldsmith (1972) define desenvolvimento sustentável quando todos os propósitos e 

intenções de uma sociedade podem ser atendidos indefinidamente, fornecendo satisfação 

ótima para seus membros;  

- A Internation Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN, 1980) 

afirma que o desenvolvimento para ser sustentável deve considerar os aspectos referentes às 

dimensões social e ecológica, os fatores econômicos, os recursos vivos e não vivos e as 

vantagens de curto e longo prazo das ações alternativas; 

- IUCN (1980), alguns órgãos governamentais e não-governamentais e os Programas das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e para o Desenvolvimento (PNUMA e PNUD), 

definem desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que modifica a biosfera e 
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aplica seus recursos para atender às necessidades humanas aumentando a sua qualidade de 

vida, ao considerar os fatores social, ecológico e econômico, dentro das perspectivas de curto, 

médio e longo prazos; 

- World Commission on Environment and Developement (WCDE, 1987) afirma que o 

desenvolvimento sustentável é o que atende às necessidades das gerações presentes sem 

comprometer que as gerações futuras satisfaçam às suas necessidades (este é um dos 

conceitos mais conhecidos, inclusive descrito na Constituição Federal do Brasil de 1988); 

- Costanza (1991) menciona que o desenvolvimento sustentável deve estar inserido na 

dinâmica entre o sistema econômico humano com sistemas maiores, com a taxa de mudança 

ecológica mais lenta. Assim, para ser sustentável essa relação deve assegurar o contínuo 

crescimento e desenvolvimento da vida humana, indefinidamente, observando se os efeitos 

das atividades humanas permanecem dentro de fronteiras adequadas, de forma que não 

destrua a diversidade, a complexidade e as funções do sistema ecológico de suporte à vida; 

- Pronk e Ul Haq (1992) relacionam o desenvolvimento sustentável ao crescimento 

econômico. Então é sustentável quando o crescimento econômico traz justiça e oportunidades 

para todos os seres humanos do planeta, de forma igualitária, sem destruir os recursos naturais 

finitos e sem degradar a capacidade de carga do sistema; e, 

- Munasinghe e Mcneely (1995) definem que para ser sustentável é necessário ter um grupo 

de indicadores que sejam referentes ao bem-estar e que possam ser mantidos ou que cresçam 

no tempo. 

 Além dos conceitos apresentados, existem vários outros diferentes que não iremos 

mencionar, pois o objetivo aqui não é o de esgotar os diversos conceitos de desenvolvimento 

sustentável e discuti-los. O importante da apresentação destes conceitos é o de demonstrar que 

todos eles trazem um consenso: focam os fatores econômico, social e ambiental, em outras 

palavras, o Desenvolvimento Sustentável é aquele capaz de proporcionar o crescimento 

econômico, com melhor qualidade de vida, sem que prejudique a natureza. 

O conceito de desenvolvimento sustentável trata especificamente de uma nova 
maneira de a sociedade se relacionar com seu ambiente de forma a garantir a sua 
própria continuidade e a de seu meio externo. Entretanto, a formulação de uma 
definição para o conceito de desenvolvimento sustentável ainda gera diversas 
interpretações, existindo, segundo alguns autores, um certo grau de consenso em 
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relação às necessidades de se reduzir a poluição ambiental, eliminar os desperdícios e 
diminuir o índice de pobreza (BELLEN, 2006, p.22). 

Lélé (1991, p. 61) representa através da Figura 2.1, as várias interpretações para o uso 

da expressão desenvolvimento sustentável, concluindo ser um metaobjetivo global. Segundo o 

autor, os dois conceitos tem conotações e significados divergentes em visões econômicas, 

ecológicas e sociais. Daí tantas polêmicas e posições antagônicas sobre sustentabilidade. 

 
Figura 2.1 – Desenvolvimento sustentável: conceitos, significados e interpretações 
Fonte: Lelé, 1991, p. 608 

 

Outro conceito também discutido é o de crescimento. Os conceitos de 

desenvolvimento e crescimento são considerados, em muitos casos, como sinônimos na 

linguagem corrente. Assim, quando o termo desenvolvimento é utilizado para demonstrar o 

aumento da economia, normalmente é utilizado o termo ‘crescimento econômico’, pois, 

quando se fala de crescimento está se referindo a uma evolução de algo, podendo relacionar à 

ideia de progresso, de modernização, de riqueza.  

 O crescimento econômico foi durante muito tempo o objetivo utilizado pelos políticos; 

pois uma economia em crescimento gera mais impostos e uma gestão mais tranquila, vez que 

aumenta a possibilidade de atender às demandas de diversos setores da sociedade. Para 

Furtado (2002), na atual civilização industrial, o crescimento é explicado por meio do avanço 

tecnológico que acarreta um aumento da produtividade e do poder de compra da população.  
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 Esse processo econômico e tecnológico do crescimento gera transformações 

estruturais que se traduzem em concentração de renda, de poder, de exclusão social, e, 

principalmente de custos ambientais como externalidades, sendo considerados os impactos, 

negativos ou positivos, percebidos.  

 Já Guimarães (2010) menciona que para haver crescimento é necessário haver controle 

dos recursos naturais, para que o estoque seja mantido indefinidamente, se possível substituir 

o capital natural por capital produzido através do crescimento tecnológico e assim superar os 

impactos decorrentes dos processos oriundos do crescimento econômico.  

 Deve haver a conciliação do crescimento econômico indefinidamente com o consumo 

em massa; para, assim, alcançar o crescimento sustentável.  O problema é que vivemos em 

um planeta com recursos finitos, que se mantêm em equilíbrio dos seres vivos com o meio 

físico. Desta forma, é impossível suportar a quantidade de produção ocasionada pelo 

crescimento econômico, com o consumo e com o lixo (dejetos) produzidos pela população. 

 O crescimento é um objetivo inquestionável em qualquer atividade, pois crescer é uma 

máxima que orienta as decisões de dirigentes; mas, deve estar relacionado diretamente com o 

desenvolvimento e com a sustentabilidade, pois o crescimento econômico pode acentuar as 

desigualdades sociais ao invés de diminuí-las, sendo insustentável socialmente.  

 No caso do Brasil, Montibeller (2007) demonstra que o desempenho da economia 

Brasileira durante o século XX foi de crescimento econômico, mas não correspondeu em 

melhorias sociais nem em diminuições das desigualdades, pois  

observa-se taxas médias de crescimento anual não somente do PIB como também da 
Renda per capita bastante expressivas. É uma economia com um dos melhores 
desempenhos dentre todos países do mundo. No entanto, quando se observa o que 
aconteceu com a distribuição de renda, a medida mais expressiva do resultado social, 
tem-se que no Brasil o bom desempenho da economia viu-se acompanhado de um 
processo de concentração gradativa e profunda da estrutura de rendas nas classes de 
renda mais elevada. A ponto de, hoje, o País apresentar o segundo maior índice de 
desigualdade social do mundo (MONTIBELLER, 2007, p. 83) 

Distinto do crescimento econômico, o desenvolvimento cumpre o requisito de crescer 

economicamente à medida que os objetivos do desenvolvimento vão bem além da mera 

multiplicação da riqueza material. O crescimento é condição necessária, mas de forma alguma 

suficiente para alcançar à meta de vida melhor, mais feliz e mais completa para todos (IPEA, 
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2010a; SACHS, 1993).  

O conceito de desenvolvimento, em sentido mais específico, é movimento em direção 

ao melhor, de movimento como passagem da potência ao ato, de progresso. Assim, o 

desenvolvimento deverá vir além do crescimento econômico, como um processo de melhoria 

de qualidade de vida, com ideia de bem-estar pessoal e social.  

Essa melhoria na qualidade de vida, segundo Veiga (2001), seria adquirida a partir do 

momento em que o indivíduo pudesse escolher e ter oportunidades de expansão de suas 

potencialidades (que dependem de fatores sócio-culturais, tais como: saúde, educação, 

comunicação, direitos e de liberdade). As aspirações satisfeitas do ser humano levariam a 

concepção do desenvolvimento, pois foi possível desenvolver seus planos econômicos e 

culturais.  

Segundo Barbieri e Silva (2011), o desenvolvimento, no âmbito da economia e das 

políticas econômicas, significa mudanças para melhorar o padrão de vida da população de um 

país, uma região ou um local, decorrentes de mudanças econômicas. Desta forma, a 

Microrregião de Ceres estará em desenvolvimento se do aumento da produção de cana-de-

açúcar, acarretar também em aumento de atividades de serviços, em aumento da oferta de 

energia e de vias de transporte, entre outras. Então, o crescimento é entendido como aumento 

da riqueza de um país, uma região ou um local, enquanto desenvolvimento é concebido como 

mudança da qualidade de vida de suas populações.  

 Em relação à sustentabilidade, os conceitos de Sachs (1993; 1997; 2009) podem ser 

vistos por vários ângulos, conforme sua importância social, cultural, ecológica, ambiental, 

territorial, econômica e de política nacional e internacional. Desta forma, o conceito de 

desenvolvimento é abrangente e inclui a dimensão ética, política, social, ecológica, 

econômica, cultural e territorial.  

 Exige assim, um processo sustentável de modo a satisfazer o postulado ético da 

sociedade; o que diverge do crescimento econômico visto por Marx, no qual as decisões eram 

tomadas visando atender apenas à dimensão econômica (quando menciona as rendas 

diferenciais I e II já vistas neste trabalho); embora seja condição necessária para o progresso, 

nem sempre é condição suficiente para o desenvolvimento verdadeiro, pois 
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A meta é o Desenvolvimento Sustentável – social, ecológica e economicamente. Isto 
levará a privilegiar a geração de empregos e auto-empregos, postos de trabalho com 
remuneração e condições adequadas; políticas que privilegiem a inserção produtiva de 
excluídos e semi-excluídos; ênfase na educação e saúde, indispensáveis 
principalmente para esses grupos e ainda para o aumento da produtividade. (SACHS, 
2003, p. 26) 

 O problema discutido durante essa exposição de desenvolvimento sustentável se dá na 

ideia de limitação do crescimento econômico defendida pelo relatório de Roma, e dos novos 

estilos de crescimento que podem ser adaptados ao considerar os aspectos dos processos 

sociais e ambientais em debate. A degradação dos recursos naturais e dos ecossistemas em 

busca de crescimento econômico resultou em problemas socioambientais, incluindo a pobreza 

e a desigualdade.  

 Assim, a procura pela gestão de um relacionamento harmônico, eficiente e eficaz entre 

os sistemas econômicos e ecológicos para um Desenvolvimento Sustentável pode ser 

possível, alterando a tendência de crescimento e estabelecendo uma condição de estabilidade 

ecológica e econômica para o futuro. 

O desenvolvimento deve ser responsável pela satisfação das necessidades das pessoas 

e da coletividade e pela melhoria das suas condições de vida, sendo necessária a sua avaliação 

pelos atores envolvidos (SACHS, 1993).  

Desta feita, a capacidade criativa requer mudanças institucionais que possam 

proporcionar meios, influenciar e ser influenciadas pelas participações dos indivíduos e do 

setor público na gestão dos processos de desenvolvimento, que deverão observar mais 

atentamente as quatro principais causas das crises sociais e ecológicas mundiais a serem 

enfrentadas pela humanidade, a saber: 1) as pressões humanas sobre os ecossistemas e o clima 

da terra; 2) o crescimento da população mundial; 3) a miséria e a pobreza não aliviadas pelo 

crescimento econômico; e, 4) o peso e o cinismo, do derrotismo e de instituições 

ultrapassadas na insolubilidade dos problemas globais (SACHS, 2008).  

A noção de Desenvolvimento Sustentável nos remete à preservação, em longo prazo, 

dos recursos naturais e ambientais concomitante com o crescimento econômico, social e 

político institucional, que beneficie os mais desfavorecidos. 

O que tem sido feito em prol ao desenvolvimento sustentável nas últimas décadas, 

através de projetos, encontros, investimentos em área ambiental, legislação,  não é suficiente. 
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O que vemos na prática é que a qualidade e os investimentos em projetos ambientais estão em 

declínio.  

Obviamente, dado o aumento da gravidade da situação socioambiental, o que tem sido 

feito não sugere soluções imediatas, mas não deixa de ser relevante. As discussões 

apresentadas demonstram a busca pelo avanço na internalização de sustentabilidade; o que 

poderá ser feito se determinarmos os indicadores, em suas várias dimensões, em prol do 

Desenvolvimento Sustentável. 

Esse conceito de Desenvolvimento Sustentável envolve uma nova consciência dos 

gestores de políticas públicas, que devem observar as fragilidades e os limites dos 

ecossistemas globais, a fim de que possam enfatizar o desenvolvimento socioeconômico com 

equilíbrio ecológico, com foco para a satisfação das necessidades básicas, ao reconhecer as 

especificidades das comunidades locais. 

Daí a importância de se discutir os problemas ambientais, sociais, econômicos, 

institucionais e as estratégias para suas soluções nas cidades brasileiras, ao observar que a 

implementação de um sistema de indicadores deve envolver a participação de diferentes 

agentes públicos e sociais, a fim de legitimar e demonstrar a sustentabilidade. Neste sentido, a 

discussão sobre indicadores político-institucionais de sustentabilidade nas cidades, 

principalmente em países menos industrializados, adquire importância crucial para a agenda 

política.  

 

 2.1.3 – Políticas Públicas Voltadas para o Desenvolvimento Sustentável  

As políticas públicas orientadas para o alcance do Desenvolvimento Sustentável20 

devem estar fortalecidas com capacidades políticas do Estado, técnico-administrativas, 

regulamentatórias e planificadoras, além de promover as capacidades empreendedora, 

econômica e social dos cidadãos, o que significa não apenas proteger, mas promover o seu 

desenvolvimento.  

                                                
20 O Desenvolvimento Sustentável  que deve orientar as políticas públicas envolve uma nova consciência dos 
gestores, que devem observar as fragilidades e os limites dos ecossistemas globais, a fim de que possam 
enfatizar o constante desenvolvimento socioeconômico com equilíbrio ecológico, com foco para a satisfação das 
necessidades básicas, reconhecendo as especificidades das comunidades locais. 



125 
 

A responsabilidade das políticas públicas é a de criar condições para que a as 

atividades da população sejam coerentes com os ideais e projetos de futuro que se espera. Em 

geral envolvem a sobrevivência do grupo, a melhor qualidade de vida, o acesso aos recursos 

básicos, a felicidade, a solidariedade e os demais valores ou expectativas sociais de um futuro 

para a vida, ou seja, de criar melhores condições de vida, hoje e no futuro. Governo, escola, 

igreja, família e as demais agências devem ser capazes de fortalecer comportamentos de valor 

social e sustentáveis (MENDES et. al., 2010; SECCHI, 2010). 

Os comportamentos sustentáveis englobam o uso consciente dos bens coletivos, 

difusos e recursos de base comum21. Desta forma, a observação e regulação das políticas 

públicas pelos agentes públicos em relação ao uso dos recursos comuns são de fundamental 

importância para a sustentabilidade, pois, se o indivíduo que realiza a queima da cana de 

açúcar prejudica um recurso de base comum, o ar, ele está reduzindo a qualidade do bem à 

comunidade que tem direito ao ar puro.  

Essa prática de utilização de bens comuns deve ser regulamentada e fiscalizada pelos 

agentes públicos para se evitar a ‘tragédia dos comuns’; ou seja, o uso dos bens coletivos para 

maximização de interesse individual leva a uma tragédia que resultaria no uso irracional e 

predatório, esgotando o recurso comum.  

O exemplo clássico da tragédia dos comuns se refere à dinâmica envolvendo pastores 
de ovelhas que criam seus animais em uma área de pastagem comum, porém limitada 
em tamanho. Neste contexto, quando um pastor promove o crescimento de seu 
rebanho em uma unidade, todo o lucro advindo dessa adição ao rebanho e apropriado 
individualmente pelo pastor. Entretanto, os custos relacionados ao aumento da pressão 
sobre a capacidade de suporte da pastagem gerados pela nova unidade do rebanho são 
divididos entre todos os outros pastores da área, pois a pastagem é de uso comum.  
Já que os indivíduos obtêm lucro máximo ao adicionar uma unidade extra ao rebanho 
e apenas arcam com uma parcela dos custos gerados por essa adição, o ímpeto 
racional de cada um dos pastores individualmente seria aumentar indefinidamente seu 
rebanho, até o momento em que a pastagem fosse esgotada, gerando uma tragédia 
coletiva que afetaria todos os demais pastores (IPEA, 2010a, p. 249). 

 Assim, para evitar que cada indivíduo obtenha lucro máximo, prejudicando o direito 

do outro, ou ocasionando uma tragédia coletiva, o aperfeiçoamento da capacidade de 

                                                
21 Para melhor entendimento da responsabilidade da população no comportamento, vamos conceituar esses bens: 
os bens coletivos podem ser públicos ou de recursos comuns, ou seja, bens que não são passíveis de apropriação 
privada e nem passível da exclusão de um indivíduo, que não contribua para seu provimento, de seu uso, por 
exemplo, a iluminação pública. Já os recursos de base comum, são bens comuns, dos quais há dificuldade de 
exclusão de terceiros, mas a sua qualidade e/ou quantidade de serviços é reduzida quando explorado por 
indivíduos, implicando em uma menor oferta do recurso para outros usuários, por exemplo, a qualidade do ar. 
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ordenação das relações organizacionais civis, políticas, públicas e privadas é de fundamental 

importância.  

Deve haver fiscalização no uso do recurso comum, delegação e descentralização do 

poder decisório para melhor gestão do uso do bem comum; nas áreas técnico-administrativas 

maior envolvimento dos gestores na formulação e implementação de normas quanto ao uso 

comum; deve-se fugir de esquemas rígidos e engessados na formulação das políticas, 

procurando adaptar-se às mudanças externas, principalmente no que tange ao uso de recursos 

de base comum, como os recursos ambientais, quando o uso indiscriminado desses passou a 

prejudicar a comunidade. A partir desse momento, as políticas públicas assumem o papel 

regulamentador em relação às questões ambientais. 

Foi nos anos 70 que o tratamento da questão ambiental assumiu no Brasil duas 
vertentes: a atuação das associações ambientalistas e a criação das agências estatais 
ambientais. A relação entre os níveis municipais e estaduais com a esfera federal era 
de dependência técnico-administrativa. Problemas como de saneamento básico, 
habitação e de saúde tinham suas resoluções presas às políticas setoriais nacionais. 
Havia um extremo centralismo no Estado brasileiro quanto à formulação, 
implementação e financiamento de políticas públicas. Na verdade, havia até a 
possibilidade dos municípios elaborarem suas próprias normas e padrões de 
desenvolvimento urbano, desde que estivessem em concordância com os regimentos 
superiores (níveis estadual e federal) (FERREIRA, 2000, p. 18). 

Najberg (2003, p.122) menciona que estas políticas devem estar baseadas nos 

pressupostos de parceria com a sociedade; de capacitação para a gestão local; de articulação 

intra e intergovernamental, com a convergência e a integração de ações entre os órgãos e os 

níveis de governo; da flexibilidade para a adequação da oferta de programas e ações às 

demandas locais, respeitando as diversidades. 

Para que as políticas públicas estejam voltadas ao Desenvolvimento Sustentável é 

necessário que exista uma relação entre Estado e Sociedade, pautada na articulação, 

descentralização, parceria, transparência, controle social e participação. Exigem muitas 

variáveis sendo explicitadas desde a Agenda 21 (1995) até os dias de hoje.  

Em particular os indicadores devem ser compatíveis para melhor refletir a realidade 

local22, funcionando para análise de políticas e planejamento democrático, identificando 

                                                
22 Esse assunto será demonstrado mais adiante, quando pontuaremos cada indicador: social, econômico, 
ambiental e institucional. A forma de calcular se as políticas públicas estão voltadas ao desenvolvimento 
sustentável será feita a partir da determinação dos indicadores de sustentabilidade institucional definidas no 
modelo teórico e aplicadas Dashboard of Sustainability, os quais estarão sujeitos a críticas e contestações em 
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elementos potencialmente fracos que indiquem as necessidades de mudanças políticas, 

mudanças no comportamento ou ajustes institucionais.  

 Desta forma adaptada pretendemos analisar por meio de indicador quantitativo a 

sustentabilidade institucional, para que isso possa nos dar o norte acerca das políticas e seus 

possíveis instrumentos de aplicação neste trabalho de pesquisa multidisciplinar 

Além do aspecto multidisciplinar, indicadores ambientais são raros no Brasil. Dados 
que existem são limitados em comparabilidade entre unidades ou ao longo do tempo. 
À medida que órgãos estaduais do meio ambiente surgem, diagnósticos locais e 
regionais são realizados com o objetivo de melhorar a qualidade ambiental – conceito 
escorregadio com um conteúdo subjetivo considerável, que tem sido entendido e 
mensurado de várias maneiras, em termos de indicadores objetivos (NAJBERG, 
2003). 

A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) demonstrou por meio de 

relatório que, apesar dos compromissos assumidos pelo governo, a participação dos gastos 

com o ambiente, de 1993 a 2000, não aumentou em relação ao total de despesas do governo, 

ficando entre 0,4% e 0,5% desse total.  

Atualmente, não estamos muito diferentes do que vem sendo discutido. Os problemas 

ambientais, a fome, a pobreza, o aumento populacional, o aumento dos resíduos gerados pelo 

consumo, as secas, as inundações, as queimadas,  discutidos na Rio + 20, mas não definidos, o 

que criou uma frustração em relação aos objetivos do evento.  Em contraposição foi criado o 

caderno Outro Futuro é Possível, ao discutir e contrapor o que está por trás da Economia 

Verde e dos interesses capitalistas, ao lançar novas sugestões aos caminhos para o 

desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. 

O que muda é a posição do Brasil em relação aos outros países, que segundo Barros 

(2010), o nosso País tem assumido papel cada vez mais importante em função da sua posição 

sui generis, como o país mais rico em diversidade biológica do planeta, bem como sua 

reconhecida capacidade científica e tecnológica em alguns setores.  

Do ponto de vista legal, o Brasil é signatário de quase todos os acordos ambientais 

multilaterais, pois possui arcabouço legal ambiental bem consolidado, comparável com 

qualquer país desenvolvido, sendo um dos poucos a ter um direito penal ambiental, instituído 
                                                                                                                                                   
decorrência da complexidade do conceito de políticas públicas e de sustentabilidade. Mas para que isso seja 
possível, será necessário caracterizar melhor políticas públicas.  
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em 1998, que serve de modelo a outros países interessados em seguir o mesmo caminho. Essa 

posição exige do Brasil maior atenção às suas políticas públicas em relação à sustentabilidade. 

O ano de 2010 foi considerado o ano da diversidade biológica e o Brasil apareceu com 

o papel de protagonista nos debates multilaterais. Todavia, ao analisarmos infraestrutura e 

desenvolvimento, vários problemas são detectados 

Alguns deles são relacionados ao modelo arcaico de exploração predatória e 
atividades agropecuárias convivendo com as melhores tecnologias no mesmo setor, 
em outros setores, como a siderurgia. O impacto é extremamente negativo porque o 
Brasil provou que não é um país pobre, e sim um país muito injusto, no qual a 
distribuição de tecnologia para a produção ainda está por ser feita. A infraestrutura 
nacional ainda deve ser desenvolvida, principalmente a de transportes, a qual é, 
incompreensivelmente, péssima, se comparada a países similares. O controle de 
poluição e a consolidação do estado de direito ambiental são dois outros grandes 
desafios contemporâneos (BARROS, 2011, p. 10). 

 Para tentar solucionar os problemas demonstrados por Barros e outros relativos às 

questões sustentáveis, é necessária a participação da população em todos os países em que 

estão sendo abordadas, ou seja, de forma globalizada, vez que o Brasil já está inserido nas 

questões internacionais, conforme demonstrado acima.  

Desta forma, a ação estatal por si só não será garantia de tentativa de resolução das 

questões ambientais e do desenvolvimento sustentável. Para que se tenha eficácia de uma 

política pública que vise à sustentabilidade será necessário em primeiro lugar fazer um 

trabalho de conscientização da sociedade, pois o grau de importância que a sociedade atribui 

às questões ambientais é que dará ênfase aos projetos.  

Depois é necessária uma articulação entre os instrumentos de política com as 

necessidades locais, notadamente e já demonstradas, as de ciência e tecnologia, energia, 

transporte, saneamento básico, educação, ocupação do solo, recursos hídricos, além de outros. 

E, por fim, a efetiva aplicação da legislação, ao visar manter e gerenciar o bem comum e o 

bem de base comum, por meio de análise dos índices sustentáveis, sob a ótica da ação 

política, ao identificar as instituições que favoreçam o adequado gerenciamento dos recursos 

comuns (órgãos responsáveis, população e Ministério Público) para que se obtenha uma 

gestão ambiental efetiva.  

Assim nas questões institucionais devem refletir a estrutura, a dinâmica e o 

funcionamento das instituições públicas; devendo o gestor público preocupar com o 
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planejamento, organização, comunicação, controle e avaliação de suas atividades de forma 

democrática. Nas questões econômicas o gestor deve tentar garantir o equilíbrio entre receitas, 

despesas, impostos, investimentos, comércio, empresas. 

 Nas questões sociais devem refletir a postura da sociedade em relação à qualidade de 

vida e às oportunidades de crescimento, bem como o uso dos bens comuns. Para tanto o 

gestor público deve estar atento às necessidades fisiológicas, de segurança, de bem-estar e de 

desenvolvimento. Nas questões ambientais, envolvem assuntos relacionados à mudança 

climática, à depleção da camada de ozônio, à qualidade do ar,  às áreas de agricultura, às áreas 

de florestas, às áreas de desertificação, às áreas urbanizadas, às áreas de zona costeira, à 

pesca, à fauna, à flora, à quantidade de água, à qualidade da água, o ecossistema e às espécies.  

O gestor público com visão sustentável deve estar atento ao nível harmônico entre 

meio ambiente e ser humano, na busca em preservar ao máximo o desenvolvimento dos 

recursos naturais, identificando as especificidades de cada contexto, ao se ater à complexidade 

inerente às relações de poder e a forma de estruturação dinâmica das relações sociais, para 

que possa garantir o uso sustentável dos recursos de base comum, e para a promoção do 

Desenvolvimento Sustentável. 

 Este gestor público deve propor formas de desenvolvimento municipal sustentáveis, 

pois o município é o espaço territorial e a tarefa de governo mais próxima do cidadão. Trata-

se de colocar a sustentabilidade não como tema de ações setorizadas, mas referenciá-la como 

condição básica para o desenvolvimento.  

 Assim a gestão pública deve tecer novas possibilidades de ação, com a criação de 

mecanismos participativos simplificados e mais diretos com os atores sociais, por intermédio 

de comunicações mais ágeis com a população, e, pela ampliação do espaço de interesse para 

tornar-se o catalisador das forças econômicas e sociais da região. 

 Um detalhe importante para o estabelecimento das políticas públicas é que quando 

mencionamos as políticas públicas voltadas à sustentabilidade devemos enfatizar que não se 

trata apenas de estabelecimento de normas e de legislações, por elas serem estabelecidas, em 

sua grande maioria, no âmbito federal e com a participação democrática através dos 

representantes eleitos, não retratando problemas locais (como foi o caso da aprovação da 

legislação ambiental em 2012).  
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 É necessária a participação da coletividade e de outros atores nos processos decisórios 

de políticas públicas nas audiências públicas; nos conselhos de gestores setoriais como saúde, 

educação, meio ambiente; nos métodos de planejamento participativos; nos planos diretores; 

e/ou na governança pública. A autonomia e o grau de participação devem ser observados com 

a sua real necessidade, para evitar que ela afete diretamente a legitimidade, a justiça e a 

eficácia das políticas públicas no indicador institucional,  

No contexto jurídico-constitucional, e até mesmo institucional, vale lembrar a posição 
favorável à descentralização das atividades da União para os Estados e dos Estados 
para os municípios, ainda que não possamos perder do nosso horizonte a importância 
de um planejamento nacional, especialmente no que tange à questão ambiental. Para a 
efetivação desta descentralização técnico-administrativa, a noção de autonomia 
considerada diz respeito à repartição do poder, cabendo à União o planejamento e a 
formulação das políticas públicas e aos Estados e municípios, a execução e 
implementação destas políticas. Nos municípios, no que tange às políticas e 
legislações ambientais, há uma concentração de responsabilidades, o que os torna o 
centro decisório nestas questões (FERREIRA, 2000, p. 18). 

 Essa descentralização, no caso brasileiro, foi decorrente de características históricas 

ocorridas no processo de industrialização e urbanização, que trouxeram para as regiões 

metropolitanas a ampliação das carências sociais e dos serviços públicos que eram 

manipulados pelas políticas administrativas federais.  

 Neste contexto histórico, o êxodo urbano em pequenos municípios que sofreram 

expansão, como o caso da Microrregião de Ceres, também foi influenciado com 

consequências negativas ao meio ambiente. Surgem pequenos dramas locais no conjunto do 

país, problemas graves de habitação, saúde, poluição, necessidades adicionais de escolas, 

organização de sistemas de abastecimento, programas especiais para pobreza crítica, 

elaboração de projetos de saneamento básico e assim por diante.  

 Segundo Ferreira (2000), a expansão nos municípios os leva a se defrontar com uma 

situação grave que exige intervenções ágeis em áreas que extrapolam as tradicionais políticas 

na área urbana. São necessários amplos projetos de infraestrutura, políticas sociais, programas 

de emprego e políticas ambientais, que envolvam, inclusive, estratégias locais de dinamização 

das atividades econômicas.  

 Mas, em decorrência das estruturas político-administrativas serem centralizadas, 

enquanto os problemas estão generalizados em esfera local, criaram um tipo de ‘impotência 

institucional’ que dificultava qualquer atitude local. Então, vez que os municípios são quem 
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estavam nas linhas de frente dos problemas socioambientais e no último escalão da 

administração pública, foi necessária a descentralização para implementação e execução de 

políticas públicas, bem como o estabelecimento de políticas voltadas aos problemas locais. 

 Desta descentralização ocorre uma necessidade no aumento significativo nas 

atribuições e na fiscalização efetiva das políticas por parte da sociedade civil, já que eram 

políticas da esfera federal/estadual, nem sempre privilegiando as particularidades do 

município. Parte significativa do fortalecimento da questão ambiental após a Constituição de 

1988 foi a delegação e maior autonomia aos municípios brasileiros. 

Através da Constituição Federal, outros instrumentos são fundamentais para a 
implantação da política ambiental no nível local, como a lei municipal do Plano 
Diretor e a Lei Orgânica Municipal. A constituição desses novos emaranhados 
político-sociais (flexibilização da administração municipal, legislações avançadas, 
participação popular, movimentos sociais) permite discussões responsáveis e positivas 
em torno da problemática urbana, além de viabilizar e ampliar o reconhecimento dos 
espaços públicos. Esta dinâmica, sem contar com seus efeitos a curto e médio prazos, 
possibilita uma maior cobrança/fiscalização por parte da sociedade em relação às 
administrações posteriores, assegurando continuidade aos processos tidos como 
vitoriosos em seus resultados. Isto evita um dos maiores males das administrações 
locais brasileiras, que é a descontinuidade político-administrativa (FERREIRA, 2000, 
p. 20) 

 Neste Capítulo, foi possível perceber a separação entre os conceitos de 

sustentabilidade e desenvolvimento. Esta separação fez surgir várias outras expressões: 

desenvolvimento sustentável, crescimento sustentável, comunidade sustentável, sociedade 

sustentável, empresa sustentável, gestão sustentável, economia sustentável, agricultura 

sustentável; levando-nos à noção de que não somente o desenvolvimento deve ser sustentável, 

mas todas as ações humanas.  

 Assim, a busca em potencializar os impactos ambientais e sociais positivos, e 

minimizar os impactos negativos decorrentes das atividades expansionistas, almejando o 

equilíbrio econômico-financeiro, social e ambiental em nossas operações sem comprometer a 

qualidade de vida das gerações futuras, com ética, transparência, equidade e prestação de 

contas à sociedade, passa a fazer parte da agenda das políticas públicas municipais.  

 

2.2 – Ferramentas para o Cálculo de Sustentabilidade 

 Após a definição do termo sustentabilidade pela Comissão Mundial sobre o Meio 
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Ambiente das Nações Unidas, chegou-se à conclusão de que era necessária uma mudança 

com enfoque no termo desenvolvimento, já que o planeta e seus sistemas estavam sofrendo 

impactos negativos com o desenvolvimento econômico e deixando de se preocupar com os 

aspectos ambientais e sociais. Diante desta perspectiva resolve-se na Rio-92 desenvolver 

indicadores para avaliar a sustentabilidade, conforme registrado na Agenda 21, capítulo 40.  

Existem várias ferramentas de avaliação de sustentabilidade disponíveis 

compartilhando múltiplos indicadores que vem sendo desenvolvidas e testadas, a fim de 

subsidiar inclusive as questões institucionais, as ações públicas, sobretudo em questões 

associadas à gestão e planejamento. As ferramentas apenas avaliam a sustentabilidade ou não, 

mas não explicam o fenômeno da expansão. Assim, analisaremos posteriormente qual a 

contribuição que a ferramenta dará para a compreensão da expansão do setor sucroalcooleiro. 

 Dentre as indicações obtidas no referido estudo, os métodos de avaliação de 

sustentabilidade mais conhecidos internacionalmente e apresentados foram: Ecological 

Footprint Method (EFM), Dashboard Of Sustainability (DoS), Barometer Of Sustainability 

(BS), Human Development Index (HDI), Pressure, State, Response (PSR), Driving Force, 

State, Response (DSR), Global Reporting Initiative (GRI), Genuine Progress Indicator (GPI), 

Interagency Working Group On Sustainable Development (WGSD), European Indices Project 

(EIP), System Basic Orientator (SOB), Environmental Sustainability Index (ESI), Compass F 

Sustainability (CS), Policy Performance Indicator (PPI), Driving, Pressure, State, Impact, 

Response (DSIR), Wealth Of Nations (WN), Four Capitals Model (4KM), Material Input Per 

Service (Mips), National Round Table On The Environment And Economy (NRTEE), 

Environmental Space (Ensp), System Of Integrating Environmental And Economic Account 

(Sieea), Human Environment Index (HEI), Swedish Model (SM), e, Evaluation Of Capital 

Creation Options (Ecco). 

 No Brasil, já é possível verificar o uso de algumas das ferramentas mencionadas 

acima, além do uso de indicadores como forma de desenvolver ferramentas de avaliação da 

sustentabilidade. Podemos destacar o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-

M), o Índice de Condições de Vida (ICV), o Índice de Qualidade de Vida Humana (IQV), os 

Sistemas de Índices de Sustentabilidade Urbana (IQVU), Global Reporting Initiative (GRI), 

Dashboard Of Sustainability (DoS), Barometer Of Sustainability (BS) (FONSECA, 2010; 

IBGE, 2010; GUIMARÃES, 2010; GUIMARÃES, TURETTA e COUTINHO, 2010; 
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SCHOLL e HOURNEAUX JR, 2012). 

  

 2.2.1 – Ecological Footprint Method (EFM) 

 Conhecido no Brasil como Pegada Ecológica, o Ecological Footprint Method 

calcula os fluxos de matéria e de energia que entram e saem de um determinado sistema 

econômico, ao se converter em extensão de área ou volume de água necessária para sustentar 

esse sistema. Resulta da média per capita entre o consumo e utilização dos recursos 

produtivos (terra e água) necessários para assegurar a sobrevivência de uma determinada 

população ou sistema. 

 O EFM é uma ferramenta simples, pois por meio de seu cálculo será possível 

identificar que a capacidade de carga de um sistema corresponderá ao máximo de suporte de 

uma população, de forma indefinida; uma vez que a espécie humana tem a capacidade de 

aumentar consideravelmente seu espaço na ecosfera pela utilização de tecnologia, eliminação 

de espécies concorrentes, importação de recursos escassos (BELLEN, 2006; FEITOSA, 

CANDIDO e FIRMO, 2010; e, HOPTON e WHITE, 2012). 

 O método consiste em, basicamente, estabelecer a área necessária para manter uma 

determinada população (ou um sistema econômico) indefinidamente, ao fornecer energia e os 

demais recursos naturais necessários, além de ter capacidade para absorver os resíduos e ou 

dejetos deste sistema. Não procura definir o tamanho e qual a população para uma 

determinada área geográfica em função da pressão sobre o sistema, mas sim em calcular a 

área necessária para que uma população possa se manter indefinidamente.  

 Deste modo, o objetivo do Ecological Footprint Method é definir a área necessária 

para que um determinado sistema se mantenha, indefinidamente, assumindo que toda a 

energia, todo o consumo do material e toda a descarga dos resíduos necessitam de uma 

capacidade de absorção definida em certo tamanho de área ou de água (HOPTON e WHITE, 

2012). 

 Segundo Bellen (2006), o modelo calcula o tamanho necessário de uma área para 

manter a produção requerida por um determinado sistema, mostrando em valores numéricos o 
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quanto a capacidade de carga local foi excedida à medida que vai sendo utilizada (em termos 

per capita), ao elucidar um índice simples de área ou água apropriados, que refletirá o 

impacto ecológico da utilização da tecnologia e dos recursos nas culturas. Tal fato demonstra 

que o modelo é conservador em relação à utilização dos recursos naturais, considerando que 

sempre teremos a melhor tecnologia e uma produtividade elevada, o que não corresponde à 

realidade. 

 No Ecological Footprint Method o conceito de sustentabilidade deve se pautar na 

aceitação da capacidade limitada da terra, nas restrições ecológicas e nos desafios 

socioeconômicos que elas exigem. A relação da sociedade com o meio ambiente em termos de 

atividade econômica e de consumo de matéria-prima não pode ser considerada como capaz de 

se sustentar indefinidamente, vez que o modelo de desenvolvimento, já mencionado, 

demonstra ser autodestrutivo. Se hoje procuramos viver de uma maneira sustentável, devemos 

então, assegurar que os produtos e recursos naturais sejam utilizados numa velocidade que 

permita sua regeneração. 

 O Ecological Footprint Method para o crescimento está relacionado com o aumento 

em questão de tamanho; e o desenvolvimento está ligado à realização de um potencial. O 

crescimento significa ficar maior, enquanto desenvolvimento representa ficar melhor. Desta 

forma, os conceitos de Desenvolvimento Sustentável são baseados em questões ideológicas e 

refletem o poder de barganha política entre países, relacionadas às questões ambientais, aos 

conflitos de interesses, às visões de mundo diferenciadas, à incapacidade de análise, às 

expectativas crescentes em termos de consumo e ao medo de mudanças (WACHERNAGEL e 

REES, 1996). 

 Então, o Desenvolvimento Sustentável seria alcançado se cada geração futura 

herdasse um estoque de recursos biofísicos maior aos recebidos pela geração anterior, ao 

assegurar uma qualidade de vida satisfatória; e, também com uma maior participação no 

processo decisório, em novas formas de cooperação multilateral na extensão e 

compartilhamento de novas tecnologias, no aumento dos investimentos. 

 Ao se promover um paralelo entre vantagem e limitações do EFM, podemos destacar 

como vantagens: o modelo indica onde existe mais espaço para o crescimento econômico ou 

em que a capacidade do espaço já foi extrapolada pela sociedade; orienta a política e monitora 
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o progresso de sustentabilidade quando mostra as suas restrições; demonstra para as 

sociedades o quão próximo elas se encontram de seus limites; demonstra a carga humana 

sobre o meio ambiente para que possa assegurar a resiliência ecológica e o bem-estar social; 

alerta para o problema da pobreza, da desigualdade social e do sofrimento humano por ser um 

sistema intuitivo de consciência ambiental; revela o imperativo global da ação local, 

demonstrando que os impactos sociais e ecológicos do consumo atingem todo o sistema; 

demonstra a contribuição de cada população para o declínio global da ecosfera; demonstra a 

extensão da capacidade de carga que foi ultrapassada; tem maior influência sobre a sociedade 

civil; e, a sua facilidade de entendimento que possibilita a captura da lógica de 

sustentabilidade (BELLEN, 2006). 

 Como limitações, destacamos: a essência do modelo é fundamentalmente ecológica; 

demonstra uma parcela da realidade subestimando uma área necessária para sustentar um 

determinado sistema; os dados são baseados nos resultados dos fluxos de matéria e energia 

em função do consumo estimado do sistema; não utiliza indicadores, apenas os índices de 

área apropriada; há complexidade com os fluxos de matéria e energia de um sistema, com 

alguns cálculos associados com a produtividade ecológica e o consumo; não utiliza recursos 

visuais para a apresentação; utiliza apenas uma dimensão; os cálculos são complexos; e 

influencia pouco sobre os tomadores de decisão. 

 Recentemente foi publicada na Global Footprint Network23 uma nova versão da 

Pegada Ecológica com o objetivo de melhorar as deficiências do programa original, com as 

seguintes atualizações: a) inclusão da superfície total do planeta no cálculo de sua 

biocapacidade; b) reservar uma parte da biocapacidade para outras espécies; c) mudança das 

taxas de seqüestro de carbono pela vegetação; e d) uso da produtividade primária líquida 

(NPP) na determinação de fatores de equivalência para o cálculo da biocapacidade e da 

pegada ecológica. Mesmo assim, a capacidade obtida pela metodologia é ruim, pois prevê 

uma capacidade alta de ha/pessoa segundo Gusso e Dias (2008) 

só no Brasil a média nacional de consumo já é de 2,39 hectares de área útil 
necessários para cada brasileiro em função de seu padrão de vida. Nos Estados Unidos 
o famoso “American Way of Life” consome 9,57 hectares por habitante. Isto quer 
dizer, que se todos os habitantes do mundo tivessem um padrão de vida como o de um 
americano normal, já seriam necessários mais quatro planetas Terra para suportar 
nossa população atual (GUSSO e DIAS, 2008, p. 323). 

                                                
23 Global Footprint Network (GFN) - http://www. footprintnetwork.org/.  Acesso em  20/11/2011. 
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 Feitosa, Cândido e Firmo (2010) aplicaram o Ecological Footprint Method em um 

estudo no município de Campina Grande (PB), a fim de mensurar a pressão que os principais 

itens de consumo exercem sobre os recursos naturais. Neste caso, a sustentabilidade é a 

capacidade de um sistema suprir as necessidades da geração presente sem comprometer as 

gerações futuras.  

 Para calcular a sustentabilidade os autores consideraram como itens que provocam 

intensos impactos negativos ao meio ambiente (usados como indicadores): a energia elétrica, 

água, resíduos sólidos e combustíveis. Estes indicadores foram subtraídos do saldo ecológico 

do município a fim de revelar o total que o consumo humano exige das fontes produtoras. 

Segundo os autores 

Os resultados da aplicação do Ecological Footprint Method no município de Campina 
Grande corroboram a ideia de que as grandes cidades compostas por grande número 
de pessoas com hábitos insustentáveis deterioram o meio ambiente no qual elas estão 
inseridas. (...) Para se ter uma ideia da dimensão do problema, os números obtidos no 
estudo mostram claramente que a população de Campina Grande requer uma área total 
e 430.846,02 hectares de áreas naturais para suprir as demandas por energia elétrica, 
água, resíduos sólidos e combustíveis e absorver os dejetos decorrentes da 
transformação desses elementos (FEITOSA, CANDIDO e FIMO, 2010, p.410) 

 Em outro estudo, Hopton e White (2012) aplicaram a ferramenta no sul do Colorado 

(USA) em um intervalo temporal de 26 anos (1980 a 2005), considerando que a 

biocapacidade disponível na região não diminuiu durante o período, mas a biocapacidade per 

capita diminui devido ao crescimento populacional. Da mesma forma que no estudo de 

Feitosa, Cândido e Firmo (2010), Hopton e White (2012) concluíram por meio da pegada 

ecológica que a região está afastada da sustentabilidade, por diminuir sua biocapacidade. 

 Todos os estudos analisados demonstraram a insustentabilidade, pois em todos eles a 

biocapacidade obtida já está deficiente. A ferramenta não se aplica ao processo de expansão 

da cana, pois analisa apenas uma variável, área útil para produção de alimentos, por não 

possibilitar a projeção de futuro previsível em outras áreas produtivas e em outros índices, 

como o social e o institucional.  

 E, também, pela comprovação do uso desta ferramenta não ser adequado para o setor 

agrícola, já que as decisões equivocadas podem ser tomadas como resultado de neglicenciar 

alguns impactos ambientais importantes, como a eutrofização e acidificação para o setor 

econômico (ALVARENGA, DA SILVA JÚNIOR e SOARES, 2012). 
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 2.2.2 – Barometer of Sustainability (BS)  

 Conhecido no Brasil como Barômetro da Sustentabilidade, o Barometer of 

Sustainability tem o objetivo de mensurar a sustentabilidade para os tomadores de decisão, ou 

seja, para as pessoas envolvidas com questões relativas ao Desenvolvimento Sustentável, em 

qualquer nível do sistema, seja de agências governamentais ou não-governamentais. 

 O principal pesquisador da ferramenta é Prescott-Allen, afirma que o Barometer of 

Sustainability tem a capacidade de combinar indicadores, permitindo aos usuários chegarem a 

conclusões a partir de muitos dados considerados por vez contraditórios (PRESCOTT-

ALLEN, 2001).  

 Ainda, alerta que o Desenvolvimento Sustentável requer uma variedade de 

indicadores combinados de maneira coerente, com dados relativos a vários aspectos de um 

sistema, tais como: qualidade da água, emprego, economia, educação, crime, violência, etc. 

Assim o Barometer of Sustainability é definido 

como uma ferramenta para medir e comunicar para a sociedade o bem-estar e o 
progresso em direção ao desenvolvimento sustentável. Ela fornece um meio 
sistemático de organizar e combinar indicadores de maneira que os usuários possam 
chegar a conclusões sobre as condições das pessoas, dos ecossistemas e dos efeitos da 
interação entre as duas esferas (Bellen, 2006, p. 159). 

 O Barometer of Sustainability usa como denominador comum de medidas a 

monetarização, pois ela é referência também ao comércio e ao mercado, ou seja, nos 

principais sistemas sociais e econômicos. Como alguns aspectos sustentáveis não são 

negociáveis no âmbito de um mercado, por esse motivo não tem preço, a monetarização foi 

vista como sendo eficiente para formular uma escala de performance e combinar diferentes 

indicadores, permitindo que se utilize a medida mais apropriada para cada um dos indicadores 

por meio do uso de termos econômicos. 

 A escala de performance é uma das características fundamentais do Barometer of 

Sustainability, procurando medir os aspectos mais representativos do sistema a partir de 

indicadores. O desafio maior do modelo é identificar as características que revelem mais 

sobre o estado geral do sistema, ao utilizar um mínimo de indicadores, de forma 
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hierarquizada, para assegurar que um grupo confiável de indicadores retrate, de forma mais 

fiel possível, o estado do meio ambiente e da sociedade; transformando os conceitos gerais do 

Desenvolvimento Sustentável, bem-estar e progresso em um grupo de condições humanas e 

ecológicas concretas. 

 O modelo combina dois indicadores (humano e ecológico) para avaliar o progresso 

em direção à sustentabilidade. Esta combinação mostra seus resultados por meio de índices, a 

partir de representação gráfica, ao realçar a performance que mereça mais atenção, 

construindo uma classificação, ou ranking, dentro dos níveis desejados.  

 O Barometer of Sustainability assegura uma escala de performance projetada para 

medir o meio ambiente e o fator social juntos, sem privilegiar nenhum deles, vez que trata as 

pessoas e o ecossistema em igualdade de sustentabilidade na utilização de uma escala de 

cinco setores que facilita a sua utilização (BELLEN, 2006; KRONEMBERGER et. al. 2008). 

 O Barometer of Sustainability associa o índice de bem-estar do ecossistema 

(identificando as tendências da água, terra, ar, biodiversidade e utilização dos recursos) com o 

índice de bem-estar humano (identificando os fatores individuais sociais tais como saúde, 

educação, desemprego, pobreza, rendimentos, crime, etc.) para avaliar conjuntamente quais 

são os principais componentes de sustentabilidade.  

 Feita a associação o modelo do BS representa graficamente, em escalas de 0 a 100, o 

ponto que indica uma situação de ruim a boa em relação à sustentabilidade (Figura 2.2), 

definido pelos dois eixos, ao fornecer a medida de sustentabilidade ou insustentabilidade do 

sistema, ou seja, o ponto de interseção entre as duas dimensões, representado no gráfico, 

fornece um retrato da sustentabilidade do sistema. 
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Figura 2.2 - Barometer of Sustainability 
Fonte: adaptado de Prescott-Allen (2001) 
 

 O modelo define para a construção das dimensões do fator bem-estar humano: a 

saúde e população (saúde mental e física, doença, mortalidade, fertilidade, mudança 

populacional); a riqueza (economia, sistema financeiro, receita, pobreza, inflação, emprego, 

comércio, bens materiais, necessidades básicas de alimentação, água e proteção); 

conhecimento e cultura (educação, pesquisa, conhecimento, comunicação, sistema de crenças 

e valores); comunidade (direitos e liberdades, governança, instituições, lei, paz, crime, 

ordenamento civil); e equidade (distribuição de benefícios entre raças, sexos, grupos étnicos e 

outras divisões sociais).  

 Para as dimensões do fator bem-estar ecológico são definidos: pelo modelo da terra 

(diversidade e qualidade das áreas de floresta, cultivo e outros ecossistemas, incluindo 

modificação, conversão e degradação); da água (diversidade e qualidade das águas e 

ecossitemas marinhos, incluindo modificação, poluição e esgotamento); do ar (qualidade do 

ar interna e externa, condição da atmosfera global); das espécies (espécies selvagens, 

população, diversidade genética); e da utilização de recursos (energia, geração de dejetos, 

reciclagem, pressão da agricultura, pesca e mineração) (KRONEMBERGER et. al. 2008; 

PRESCOTT-ALLEN, 2001). 

 Os valores dos indicadores de bem-estar têm uma relação linear em mínimo e 

máximo valor para cada setor, dentro de uma forma hierárquica crescente, que quando 
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analisados chegam a um resultado para cada fator (ecológico e humano). Esse resultado 

quando combinados dará a interseção dentro do Barometer of Sustainability conforme 

demonstrado na Figura 2.2 (PRESCOTT-ALLEN, 2001). 

 O conceito de sustentabilidade, pelo ponto de vista do Barômetro da 

Sustentabilidade, foi desenvolvido por uma equipe interdisciplinar. O foco é no sentido global 

do conceito (já que todas as pessoas fazem parte do ecossistema), sua complexidade em 

levantar questões (pela falta de conhecimentos existentes nas questões relevantes da 

sustentabilidade), o contexto institucional reflexivo e o foco nas pessoas, que são tanto 

problema quanto a solução.  

 Esse foco faz com que a ferramenta seja adaptada para circunstâncias locais, ao 

reconhecer a globalidade do homem e do meio ambiente como um todo. Daí, a dificuldade em 

alcançar o Desenvolvimento Sustentável, chegar a um determinador comum do que seja 

condição humana desejável, e condição ambiental desejável com equidade; pois, as realidades 

locais possuem pesos diferentes para cada dimensão.  

 Da mesma forma que foi realizado com o Ecological Footprint Method (Pegada 

Ecológica), faremos um paralelo entre as vantagens e as limitações do Barometer of 

Sustainability (Barômetro da Sustentabilidade). Como vantagens o modelo fornece uma 

integração de medidas científicas junto com a transparência de valores; o Barometer não é um 

sistema absoluto e, sim, uma abordagem relativa a partir dos seus indicadores; pode ser usado 

como uma ferramenta de comunicação, uma vez que conduz à reflexão sobre o significado 

dos termos bem-estar humano e ecológico; é uma ferramenta útil para observar as diferenças e 

as similaridades entre as percepções subjetivas das pessoas e dos dados que procuram retratar; 

a abordagem holística do sistema combina de maneira adequada os índices social e ambiental, 

de forma que o declínio de um não mascara o crescimento de outro; a esfera da ferramenta 

tem alcance do global até local para análise; utiliza os dados primários até os índices mais 

complexos como fonte de dados – o índice é fornecido pelo método; tem uma complexidade 

mediana com os dados, pois alguns cálculos são associados na média aritmética, média 

ponderada e interpolação não-linear; utiliza recursos visuais com escala de cinco cores, fácil 

leitura; tem influência maior sobre os tomadores de decisão (BELLEN, 2006). 

 Como limitações para o Barometer, destacamos: que a decisão crucial da avaliação é 
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a identificação das questões, dos objetivos e das escolhas dos indicadores; pois nas questões 

relativas ao Desenvolvimento Sustentável, a construção de indicadores é um dos problemas 

para a definição e para o uso de ferramentas. Em alguns casos os indicadores são descartados 

pela falta de disponibilidade de dados confiáveis, sistematizados, apurados periodicamente 

(GUIMARÃES, TURETTA e COUTINHO, 2010).  

 Outra questão é em relação aos pesos para dividir a escala de performance, que faz 

com que o método não seja considerado científico para muitos autores; se houver falta de 

metas numéricas ou de padrões os cálculos ficam complexos e não podem ser feitos; se não 

houver a cautela necessária a avaliação pode resultar numa mera compilação de dados, da 

qual é difícil retirar conclusões úteis; a escala de performance é considerada por muitos 

autores como extremamente subjetiva; os indicadores utilizados não contemplam o fator 

econômico e nem o fator institucional; o sistema não prevê um método de participação dos 

atores sociais na seleção dos indicadores; os pesos desses podem ser determinados pelos 

atores e especialistas; e impacta com menor intensidade o público-alvo. 

 Uma aplicação do Barometer no Brasil em 2008, por Kronemberger et. al.(2008), foi 

realizada para identificar a flexibilidade da ferramenta utilizando os 54 indicadores de 

desenvolvimento sustentável construídos no Brasil pelo IBGE de 2004 distribuídos em 12 

ambientais, 23 sociais, 9 econômicos e 9 institucionais. O resultado do estudo demonstrou que 

o Brasil tem condição quase insustentável, ao apresentar melhor desempenho nos aspectos 

sociais aos ambientais.  

 Os autores ainda complementam que para a sustentabilidade são necessárias ações 

nas dimensões ambientais (áreas protegidas, saneamento e estoque pesqueiro), na dimensão 

social (habitação, segurança e melhoria na distribuição de renda) e na dimensão econômica 

(investimento e mudanças nos padrões de consumo); além de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento (KRONEMBERGER et. al, 2008, p. 47). 

 Guimarães, Turetta e Coutinho (2010) avaliaram a sustentabilidade da expansão do 

setor sucroalcooleiro no estado do Mato Grosso do Sul, território brasileiro com enormes 

áreas de potencial agrícola e avanço tecnológico no setor sucroalcooleiro. O estudo é uma 

importante aplicação da ferramenta no Brasil ao correlacionarem os indicadores de 

sustentabilidade Europeus selecionados entre aqueles mais sensíveis aos possíveis impactos 
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da expansão da cana-de-açúcar, e com melhor disponibilidade de dados da região em questão.  

 A seleção também considerou o critério da multidisciplinaridade nas três dimensões: 

ambiental, econômica e social. Apesar de utilizar apenas dois indicadores em cada dimensão, 

os autores afirmaram que: a ferramenta é robusta, capaz de satisfazer a proposta de avaliar a 

sustentabilidade, considerando os índices ambiental, social e econômico; que um dos maiores 

obstáculos de se calcular a sustentabilidade é a disponibilidade espacial e temporal de 

indicadores; que no caso do setor sucroalcooleiro faltam indicadores específicos, sendo 

necessárias inferências; que os dados dos indicadores sociais e econômicos são mais 

acessíveis aos indicadores ambientais, ao encontrar aqueles em bases de dados, organizados e 

disponibilizados; e, que são necessários mais estudos sobre a sustentabilidade da expansão do 

setor sucroalcooleiro, considerando outros indicadores de sustentabilidade.  

 Por se tratar de uma das primeiras avaliações sobre a sustentabilidade da expansão da 

cana-de-açúcar, o trabalho instiga para o amadurecimento das questões relativas à escolha de 

indicadores mais robustos; que possibilitem a construção de um modelo que contribua para a 

compreensão de todo o processo de expansão da cana-de-açúcar. 

 Desta forma, se justifica este estudo com uso de outros indicadores. A ferramenta não 

se adéqua ao nosso contesto, vez que para compreender o processo de expansão da cana-de-

açúcar são necessários mais indicadores e mais um índice não calculado no Barometer (o 

índice institucional).  

 O modelo tradicional do Barometer procura identificar e comunicar para a sociedade 

o bem-estar e o progresso em direção ao desenvolvimento sustentável, já a sustentabilidade 

por nós proposta deverá demonstrar como a ferramenta nos auxiliará na compreensão da 

dinâmica de expansão do setor sucroalcooleiro. 

 

 2.2.3 - Observatório Regional Base de Indicadores de Sustentabilidade (ORBIS) 

- sistema de informações DevInfo 

 O Observatório Regional Base de Indicadores de Sustentabilidade (ORBIS) é uma 

iniciativa do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Sistema Fiep), do 
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Serviço Social da Indústria (Sesi-PR) e do Instituto de Promoção do Desenvolvimento (IPD), 

criado em 2004  com o objetivo de contribuir com o Desenvolvimento Sustentável, por meio 

da análise e do monitoramento da prosperidade e da qualidade de vida. Inspirado no 

Observatório Global Urbano (GUO) da Organização das Nações Unidas (ONU). Para tanto 

apresenta o sistema de informações DevInfo24, que foi desenvolvido e disponibilizado pela 

Organização das Nações Unidas para permitir a organização e apresentação de dados e 

indicadores de desenvolvimento socioambiental.  

 O software (Figura 2.3) possui a versão português o que facilita em muito seu uso 

aqui no Brasil, e, possibilita ainda criar aplicativos para monitorar indicadores, construir 

tabelas, gráficos e mapas a fim de gerar conhecimento para a articulação de novos projetos e 

ações com base em informações, potencializando assim os recursos e resultados.  

 
Figura 2.3 - Sistema DevInfo - Portal ODM 
Fonte: site http://www.portalodm.org.br/devinfo/. Acesso em 20/11/2011. 
 
 
 As atividades principais do Orbis são: organizar e monitorar sistemas de indicadores 

de sustentabilidade; produzir metodologias, estudos e análises e disponibilizar sistemas de 

informações para subsidiar a tomada de decisões e o processo de gestão dos projetos que 

                                                
24 É um software grátis, que pode ser usado na versão administrador, para criar suas próprias bases e indicadores, 
ou na versão usuário, para acessar bases construídas por outras organizações e disponibilizadas na web ou em 
CD para instalação no desktop. Um exemplo de base DevInfo está disponível no Portal ODM 
(www.portalodm.org.br/devinfo) e no site do ORBIS (www.orbis.org.br/sistema-devinfo).  
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promovam o desenvolvimento; e potencializar ações empresariais voltadas ao 

desenvolvimento sustentável. Além dessas atividades o Orbis trabalha no desenvolvimento de 

sistemas de informação; no planejamento de pesquisas; no mapeamento e divulgação de 

fontes oficiais de informações; na gestão da informação e produção de conhecimento; e, no 

desenvolvimento de metodologia para análise e monitoramento de indicadores locais. 

 Seus indicadores de desenvolvimento são divididos em regional, empresarial e em 

Objetivos de Desenvolvimento para o Milênio – ODM (estes últimos abrangem os 5.564 

municípios brasileiros e são disponibilizados gratuitamente para todos os Estados do Brasil 

por meio do site do Orbis - http://www.orbis.org.br). 

 As fontes utilizadas pelo Orbis são compostas de dados oficiais, disponibilizados à 

comunidade em forma de sistemas de informação, publicações e metodologias para apoiar a 

promoção do Desenvolvimento Sustentável nos bancos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE); do Ministério da Educação; do Ministério do Trabalho; do Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE; do Ministério da Saúde – Datasus; da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente – SEMA/PR, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA. Utilizar os 

bancos de dados oficiais torna a ferramenta mais confiável, mas impossibilita o usuário a 

utilizar suas próprias fontes e fazer uma análise mais local. 

 Dentre as ferramentas apresentadas até o momento, o ORBIS é uma das 

didaticamente mais fáceis de ser utilizada e de ser interpretada, vez que suas representações 

podem ser feitas na forma de tabelas, gráficos ou mapas com os resultados alcançados.  

 A sua limitação encontra-se no fato de que a ferramenta foi desenvolvida para utilizar 

apenas os oito Objetivos de Desenvolvimento para o Milênio (ODM), estabelecidos na 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (2000), não sendo possível adaptá-la 

em outros trabalhos que desejam estudar mais variáveis. São eles: 1) erradicar a extrema 

pobreza e a fome; 2) garantir o ensino fundamental; 3) promover a igualdade entre os sexos e 

a autonomia das mulheres; 4) reduzir a mortalidade infantil; 5) melhorar a saúde materna; 6) 

combater o vírus HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 7) garantir a sustentabilidade 

ambiental; e, 8) estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento (DUFEY, 2008). 

 Os objetivos indicam prazos para reduzir a pobreza no mundo, em suas múltiplas 
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dimensões, contemplados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Declaração do 

Milênio das Nações Unidas. Seu alcance é monitorado em âmbito nacional pelo IPEA, que 

indica os seus avanços em seus relatórios. Em nível municipal o portal ODM sistematiza 

dados para o monitoramento dos objetivos em cada um dos municípios do país, 

potencializando assim a sua utilização na realidade brasileira (IPEA, 2010). 

 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Secretaria do Planejamento e 

Investimento Estratégicos (SPI/MP), através de um grupo técnico para acompanhamento dos 

ODM, divulgaram o Relatório Nacional de Acompanhamento com os resultados obtidos após 

dez anos da assinatura da Declaração do Milênio em busca de atingir os objetivos (ODM) até 

2015. O documento traz todos os dados já identificados em relação aos Objetivos do Milênio, 

não se justificando outra análise neste trabalho.  

 A limitação do Orbis é em função da ferramenta privilegiar apenas os ODM’s, sendo 

que estes em sua maioria visam à sustentabilidade social. Apenas o objetivo de número sete 

visa a sustentabilidade ambiental e o objetivo de número oito a sustentabilidade institucional. 

A sustentabilidade econômica não é prevista na análise do modelo, o que em nosso caso acaba 

sendo de grande importância, pois as variáveis econômicas são um dos fatores que mais 

influenciam a expansão da cana-de-açúcar para determinados municípios. 

 

  2.2.4 – Dashboard of Sustainability (DoS) 

 Conhecido no Brasil como Painel da Sustentabilidade, o Dashoboard of 

Sustaninability (DoS) é uma ferramenta que vem sendo desenvolvida desde 1990 com o 

objetivo de ser uma das mais robustas em indicadores de sustentabilidade e conhecida 

internacionalmente. Em 2002, os pesquisadores Jochen Jesinghaus e Peter Hardi apresentaram 

o Painel de Sustentabilidade em Joanesburgo e no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. 

Da mesma forma, a ferramenta foi incluída nos recursos para o Fórum Mundial da OCDE 

sobre principais indicadores. 

 O International Institute for Sustainable Development (IISD) foi responsável pela 

coordenação do grupo de consultoria em sistemas sustentáveis (Consultative Group on 

Sustainable Development – CGSDI), formado por diversos especialistas, que iria discutir e 
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coordenar as estratégias para o desenvolvimento e para o uso dos indicadores de 

sustentabilidade. A partir de então o grupo utilizou os princípios recomendados pelo fórum de 

desenvolvimento sustentável, lançando o Dashboard em 1999 (GUIMARÃES, 2010). 

 O painel recebeu este nome por se assemelhar ao painel de um veículo, que 

demonstra um conjunto de instrumentos de controle situado abaixo do pára-brisa de um 

veículo, de fácil compreensão, conforme se vê na Figura 2.4.  Hardi (2000) e Bellen (2006) 

consideram que o Dashboard, pelo seu formato, constitui uma ferramenta importante para 

auxiliar os tomadores de decisão, públicos e privados, a repensar suas estratégias de 

desenvolvimento e a especificação de suas metas.  

 Este é constituído de um painel visual com quatro displays que mostra mensurar a 

performance econômica, social, ambiental e institucional de um país ou qualquer outra 

unidade de interesse. Para tanto, o conceito25 e o grau de sustentabilidade deveriam ficar 

definidos para projetarem novos indicadores de sustentabilidade que fossem mais amigáveis e 

mais robustos (BELLEN, 2006). 

 
Figura 2.4 – Dashboard of Sustainability 
Fonte: adaptado de Hardi e Zdan (2000) por Bellen (2006, p. 129) 
 

 O Dashboard of Sustainability tem como objetivo avaliar o processo decisório pelo 

índice de performance política. Para tanto, agrega vários indicadores dentro de cada um dos 

                                                
25 Lembrando que no ítem 2.1 definimos que a sustentabilidade neste trabalho está ligada ao equilíbrio das 
atividades humanas no desenvolvimento das potências ambiental, econômica, social e institucional, concebendo 
o desenvolvimento como um processo sistêmico, interligado, dinâmico e constante para todos (podendo também 
ser chamado de desenvolvimento sustentável). 



147 
 
seus mostradores, que resultarão do cálculo dos índices de cada mostrador. Assim, uma 

função adicional calcula a média dos mostradores para que se possa chegar a um Índice 

Sustentável Global, ou Sustainable Development Index (SDI). Estes indicadores são 

apresentações de medidas em unidades de informações que resumem as características de um 

sistema ou que realçam alguns pontos do mesmo. Devem facilitar o processo de comunicação 

sobre o Desenvolvimento Sustentável, ao transformar o conceito em dados numéricos, 

medidas descritivas e sinais orientativos (FONSECA, 2010; GUIMARÃES, 2010; SALLES, 

2012). 

 Se formos conceituar o Dashboard of Sustainability, ou Painel da Sustentabilidade, 

poderíamos dizer que é um ‘painel de instrumentos projetado para informar os tomadores de 

decisão e o público em geral da situação do progresso em direção ao desenvolvimento 

sustentável’ (BELLEN, 2006, p. 132). Para demonstrar a sustentabilidade é necessário que se 

transformem os dados em informações.  

 A ferramenta Dashboard foi construída em algoritmo de agregação e de apresentação 

gráfica e utiliza um sistema de pontos de 1, pior caso, até 1.000, melhor experiência existente, 

para cada um dos indicadores das quatro dimensões. Cada um dos indicadores possui peso 

igual e devem gerar um índice geral de sustentabilidade agregado.  Para cada dimensão, um 

índice agregado precisa incluir medidas do fluxo, do estado e dos processos relacionados. O 

objetivo é medir a utilização de estoques e fluxos para cada dimensão. A performance é 

apresentada em um escala de cores que varia do vermelho-escuro (valor crítico), passando 

pelo amarelo (médio), até o verde-escuro (valor positivo). 

 As vantagens do Dashboard of Sustainability são: ele é um programa livre 

(freeware)26 para ser utilizado em cálculos dos índices sintéticos a partir de dados organizados 

em planilha; pode ser utilizado com outro programa de indicador de sustentabilidade, como o 

Enviromental Pressure Index e o Ecological Footprint, pois utilizam também índices 

agregados; é flexível e as dimensões podem ser modificadas de acordo com as necessidades 

dos usuários, sem alterar a base do sistema; utiliza quatro dimensões de sustentabilidade: 

econômica, ecológica, social e institucional, agregando de forma interdisciplinar o conceito de 

sustentabilidade; a legitimidade do programa vem sendo alcançada internacionalmente; 

                                                
26 O software do Dashboard of Sustainability pode ser baixado pela internet gratuitamente no site 
http://esl.jrc.it/envind/dashbrds.htm. 
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identifica pontos fortes e pontos fracos de um país em comparação a outro; o sistema permite 

a análise e correlação existente entre diferentes pares de indicadores; o sistema aciona um 

alerta luminoso, avisando quando há mudanças críticas, quando um índice excede um ponto 

considerado crítico; o desenvolvimento e a aplicação da ferramenta envolvem uma equipe 

multidisciplinar, na melhoria da visão global; é uma ferramenta que vem sendo usada como 

estratégia efetiva de comunicação; foi projetada para informar os tomadores de decisão, a 

mídia e o público em geral; o sistema emprega meios visuais de apresentação para mostrar as 

dimensões primárias da sustentabilidade; o sistema é altamente explicativo; os pesos dos 

indicadores podem ser determinados pelos atores e especialistas; possui sistemas de auxílio ao 

programa; e, a comunicação com o público mais leigo é fácil, vez que sua apresentação visual 

é de avaliação rápida em seus pontos fracos e pontos fortes (CAMPOS, RIBEIRO e SOUZA, 

2008; GUIMARÃES, 2010). 

 A leitura dos resultados pelo Dashboard of Sustainability ou Painel da 

Sustentabilidade é demonstrada por meio de cores que representam a contribuição de cada um 

dos índices setoriais para o cálculo da sustentabilidade. O padrão de cor utilizado pelo sistema 

varia de vermelho (para o pior desempenho) a verde (para o melhor desempenho), ao passar 

por uma escala que inclui vários outros tons de vermelho, cor-de-rosa, branco, amarelo e 

verde. Assim, por exemplo, quando um índice aparece em tom cor-de-rosa para vermelho este 

índice pouco contribui para a sustentabilidade, e quando aparece em tom verde claro para 

verde escuro significa que o índice eleva o nível de sustentabilidade para o município. 

 O painel demonstra adaptabilidade às várias relações com os municípios estudados. 

Podemos relacionar cada município em momentos diferentes, os quais poderão fornecer as 

informações de crescimento sustentável ou não. A ferramenta possibilita também relacionar 

um município com outro, para saber qual é mais sustentável. E por fim, a ferramenta 

possibilita a realização em comparação com a região, o Estado, e com o País, para saber em 

que grau de sustentabilidade encontra-se o município analisado (FONSECA, 2010; e, 

SALLES, 2012). 

 Campos, Ribeiro e Souza (2008) utilizaram o Dashboard para analisar a 

sustentabilidade na produção tradicional de frutas orgânicas pelos agricultores familiares no 

município de Itapuranga-GO. Os indicadores ambiental, econômico e institucional foram 

escolhidos pelas autoras em pesquisa com os agricultores familiares, visando aproximar da 
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realidade, constando de um censo. O indicador social foi utilizado com as variáveis dos 

bancos de dados dos órgãos brasileiros responsáveis pela divulgação (IBGE, IPEA, 

DATASUS, SEPLAN, SEPIN).  

 Os resultados obtidos evidenciaram que a fruticultura orgânica de Itapuranga-GO está 

seguindo um rumo à sustentabilidade; mas para tal é necessário maior empenho dos órgãos 

públicos em relação às políticas de apoio ao desenvolvimento da atividade. As autoras 

demonstraram que a ferramenta se adéqua bem em aplicação na área agrícola. 

 Apesar das várias vantagens apresentadas, o Dashboard of Sustainability apresenta 

algumas limitações que estão sendo monitoradas por seus autores para que se torne a 

ferramenta mais relevante e atrativa. Segundo o Grupo Consultivo para o Desenvolvimento 

Sustentável Índices (CGSDI), a seleção de indicadores é "hand-made", por causa da 

disponibilidade de dados e da proximidade com a estrutura de Desenvolvimento Sustentável 

definido pela Agenda 21.  

 O ideal é que os indicadores sejam escolhidos por meio de um processo democrático, 

envolvendo atores sociais de muitos países. O CGSDI também está trabalhando na 

ponderação dos indicadores que contrasta com a realidade política. A corrente utilizada é de 

que "todas as questões são igualmente importantes" com cuidado, mas lembrando-se que, não 

incluindo um indicador significa propiciar-lhe um peso de zero.   

 Outro problema levantado pelo grupo é sobre a falta de dados. Enquanto o PIB, 

inflação, etc. são antigos e estabelecidos indicadores de bem, muitos dos indicadores no nosso 

conjunto de testes são experimentais, não sendo testados pelas iniciativas privadas, em suma: 

menos robustos, especialmente para países em desenvolvimento. Por esse motivo, os autores 

do Dashboard mencionam que o usuário deve estar ciente de que a qualidade dos dados pode 

ser diferente, devendo os indicadores corresponder com as suas expectativas.  

 Guimarães (2010) comprovou através de aplicação no Dashboard, que o agronegócio 

contribui para melhorias de condições de vida da população no município de Rio Verde – GO, 

mas, ao mesmo tempo, implica negativamente no meio ambiente. E, que com a participação 

social democrática para alterar os sistemas produtivos, juntamente com as questões 

institucionais, é possível estabelecer perfil mais sustentável para o município analisado.  
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 Com base nas aplicações demonstradas, o Dashboard é a ferramenta que demonstrou 

estar mais coerente com o objetivo de compreender o processo de expansão da cana-de-açúcar 

na microrregião de Ceres, através da demonstração do perfil sustentável da atividade. 

 

2.3 – Indicadores de Sustentabilidade 

 A ênfase dada à necessidade de desenvolver indicadores de sustentabilidade surgiu na 

Rio-92, em que a discussão sobre quais seriam os indicadores necessários para o cálculo da 

sustentabilidade se iniciou. Inspirada no movimento internacional da Comissão para o 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio-92 reuniu ao longo da década 90 governos, instituições 

acadêmicas, organizações não-governamentais, e especialistas de todo mundo. Dentro desse 

quadro conceitual, a discussão tem sido prolongada até os dias de hoje, devido à grande 

dificuldade de chegar a um consenso do conceito de sustentabilidade.  

 O Desenvolvimento Sustentável deve ser considerado um processo multidisciplinar, 

intersetorial, dinâmico e em evolução, como os processos sociais; pois não é possível analisar 

sustentabilidade sem analisar todo o contexto de nosso micro e macro ambientes, de forma 

global, por serem dependentes suas atividades. A agregação e a utilização de índices 

compostos são elementos importantes para realizar julgamentos de valores e realizar 

comparações entre as principais tendências políticas de Desenvolvimento Sustentável. Da 

mesma forma, não se deve considerar apenas um fator em determinado tempo, mas sim 

análise de todos os fatores em uma escala temporal. Costanza (1995) afirma que um sistema 

só poderá ser considerado sustentável se sobrevive ou persiste em uma escala temporal. 

 A apresentação dos índices e dos indicadores para o estudo da sustentabilidade é 

apenas uma parte do que necessitamos para avaliar a sustentabilidade do processo em que se 

encontra a microrregião em estudo, mas não explica o processo, apenas avalia. Indicadores e 

índices são a base para o uso da ferramenta de avaliação, que devem ter uma visão holística, 

ou seja, uma visão dos sistemas econômicos, ambientais, sociais e institucionais e a interação 

entre si, em datas distintas para podermos verificar qual foi a dinâmica apresentada no 

processo de desenvolvimento.  

 Assim, mesmo que não capture o mundo real e toda a sua complexidade, os 
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indicadores deverão fornecer um retrato de como o mundo real funciona, por meio dos 

conceitos que foram utilizados para justificar os procedimentos de identificação e seleção dos 

indicadores. A compreensão do processo será feita em uma etapa posterior à avaliação. 

A literatura aponta que existe certa confusão sobre o significado de índice e indicador, 

onde muitas vezes são erroneamente utilizados como sinônimos, ou trocados seus 

significados, como podemos observar na citação de Rauli, Araújo e Wiens (2006) 

Índices correspondem a números que indicam a característica pontual, estanque, de um 
determinado momento (por exemplo: o índice de poluição em determinada cidade, num 
determinado dia, o índice de criminalidade da cidade de São Paulo, no mês de março de 1998), 
ou seja, corresponde a tudo aquilo que indica ou denota alguma qualidade ou característica do 
assunto ambiental em questão. 
Indicadores têm a função de fornecer mais informações do que os índices, pois fornecem 
informações que podem agregar conjuntamente características qualitativas, quantitativas, 
estatísticas, gráficas, buscando apresentar a realidade de uma forma sistemática. Sendo assim, 
pode-se citar como exemplo que o histórico dos registros dos índices de poluição ambiental de 
Nova York contribuiu para a determinação dos indicadores da qualidade de vida da população 
local (RAULI, ARAÚJO e WIENS (2006, p.146). 
 

 Já para Siche et al. (2007) a diferença está em que um índice é o valor agregado final 

de todo um procedimento de cálculo onde se utilizam, inclusive, indicadores como variáveis 

que o compõem, sendo o grau  máximo de agregação dos dados. Já o indicador é um 

parâmetro selecionado e considerado isoladamente ou em combinação com outros para 

refletir sobre as condições do sistema em análise, que normalmente é utilizado como um pré-

tratamento aos dados originais.  

 É possível reafirmar, também, que um índice é simplesmente um indicador de alta 

categoria, podendo inclusive um índice se transformar num componente de outro índice. 

Então, para este trabalho, comungaremos com Siche et al. (2007), ao considerar o termo 

índice como um valor que representará a interpretação da sustentabilidade na realidade do 

setor sucroalcooleiro na microrregião de Ceres, utilizando em seu cálculo métodos adequados 

a partir de indicadores. O índice poderá também servir como referencial no processo decisório 

dos agentes públicos, pois é considerado um nível superior da junção de diversos indicadores. 

Encontrar os indicadores, ou as informações necessárias que indiquem a 

sustentabilidade é algo complexo, pois eles devem comunicar ou informar sobre o progresso 

em direções que devemos considerar sustentável, no objetivo de agregar e quantificar 

informações de modo que sua significância fique mais aparente ao observador/ pesquisador. 
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Para Bellen (2006, p. 42) eles “simplificam as informações sobre fenômenos complexos 

tentando melhorar com isso o processo de comunicação”, e podem adotar vários termos e 

significados (como norma, padrão, meta, objetivos, etc.).   

O Livro azul, dos Indicators of Sustainable Development: Guidelines and 

Methodologies, como já mencionado, sugere que se os requisitos não atendem aos três 

aspectos (ser retirados de fontes confiáveis, para evitar problemas quanto à validade dos 

dados; tratar de questões relevantes ao desenvolvimento sustentável, priorizando variáveis 

consagradas pela literatura científica; e, devem estar disponíveis, bem como sua atualização, 

de forma que possam viabilizar a comparação com outras realidades), os indicadores podem 

ser usados em informações complementares, mas não devem ser utilizados na construção dos 

índices.  

Bellen (2006) menciona que os indicadores devem estar relacionados à dimensão do 

tempo para permitirem que os países definam o modelo ideal de uma sociedade futura, 

baseados em progressos alcançados em direção à sustentabilidade, e, que os dados devem ser 

estratificados em termos de grupos sociais, devendo a generalização atender à regra geral de 

que o indicador consiga capturar eventuais problemas de forma clara e concisa; pois os 

indicadores são importantes ferramentas na tomada de decisão, já que melhoram o 

entendimento e o monitoramento das tendências,  sendo úteis na identificação dos dados mais 

relevantes e no estabelecimento de sistemas conceituais quando analisados 

Assim, as ferramentas de avaliação são resultantes de um compromisso entre a 
exatidão científica e a necessidade de tomada de decisão, e função do caráter urgente 
da ação. Essa limitação pode ser facilmente observável no campo social, onde muitas 
variáveis não são quantificáveis e não podem ser definidas em termos físicos 
(BELLEN, 2006, p. 48). 

Para Siche et al. (2007), a metodologia adotada para determinação, leitura e 

interpretação dos índices de sustentabilidade deve ser clara e transparente, não deixando 

dúvidas sobre quais o princípios que estão na base do processo. Além de que, em uma 

avaliação ambiental a sustentabilidade deve ser determinada por um conjunto de fatores 

(econômicos, sociais e ambientais) que devem ser contemplados no cálculo do índice de 

sustentabilidade por meio dos indicadores correspondentes. 

Comprometendo-se com a utilização de recursos naturais de maneira mais justa, com 

um governo que demonstre estar mais preocupado e comprometido em relação à sociedade e 
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ao meio ambiente, os indicadores podem ajudar os tomadores de decisão e o público em geral 

na definição dos objetivos e das metas do Desenvolvimento Sustentável, permitido seu 

controle e avaliação.  

Desta forma, se utilizarmos os indicadores para melhorar o processo decisório por 

intermédio da investigação e avaliação do progresso em direção à sustentabilidade, eles 

passam a fazer parte de um sistema de informações que coletam, gerenciam, fornecem e 

avaliam as informações. Além do mais, são ferramentas importantes na formulação de 

políticas públicas, tendo também as funções 

Função analítica – as medidas ajudam a interpretar os dados dentro de um sistema 
coerente, agrupando-os em matrizes ou índices; Função de comunicação – as 
ferramentas tornam os tomadores de decisão familiarizados com os conceitos e os 
métodos envolvidos com a sustentabilidade. Os indicadores ajudam no 
estabelecimento de metas e também na avaliação do sucesso em alcançá-las; Função 
de aviso e mobilização – as medidas ajudam os administradores a colocar os 
mecanismos de uma forma pública, publicações anuais ou simples relatórios com 
indicadores-chave; e, Função de coordenação – um sistema de medidas e de 
relatórios deve integrar dados de diferentes áreas e coletados por agências distintas. 
Ele deve ser factível tanto em termos de orçamento quanto em termos de recursos 
humanos. Deve ser aberto à população, para participação e controle (BELLEN, 2006, 
p. 58). 

Em relação aos pesos, consideramos nesse âmbito que os índices ambientais devem ter 

um peso maior que os outros (30%), pois a discussão da cana-de-açúcar e sua sustentabilidade 

dependem diretamente, em primeiro lugar, das condições ambientais para o seu cultivo; e, 

também por serem as questões ambientais as que dispararam o ‘start’ para uma visão 

sustentável. Em segundo lugar, o índice social (25%), por estar ligado diretamente à discussão 

apresentada.  

Os demais índices (econômico e institucional) terão o mesmo peso (22,5%), pois os 

primeiros índices darão suporte para que os formadores de política disponham de indicadores 

que os comuniquem, de forma clara e efetiva, as condições sociais e ambientais a fim de que 

possam tomar suas decisões em relação à sustentabilidade. 

 

2.3.1 – Índice Ambiental  

O índice ambiental deve ser considerado um dos mais relevantes, tendo em vista que o 

maior motivo do surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável foi por causa da 
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grande falta de preocupação com a conservação ambiental, ou seja, da despreocupação com o 

meio ambiente e sua degradação apresentada por Rachel Carson, em 1962, na obra Primavera 

Silenciosa.  

 Bellen (2006, p. 135) destaca como indicadores para o índice ambiental a ser utilizado 

no Dashboard of Sustainability a mudança climática, a depleção da camada de ozônio, a 

qualidade do ar, as áreas de agricultura, as áreas de florestas, as áreas de desertificação, as 

áreas urbanizadas, as áreas de zona costeira, a pesca, a quantidade de água, a qualidade da 

água, o ecossistema e as espécies. 

 O IBGE (2010) dispõe de numerosas informações estatísticas, que permitiriam a 

construção de muitos indicadores relevantes e ampliariam as possibilidades de avaliação do 

Desenvolvimento Sustentável. No índice ambiental considera: a atmosfera (emissões de 

origem antrópica dos gases associados ao efeito estufa, consumo industrial de substâncias 

destruidoras da camada de ozônio e concentração de poluentes no ar em áreas urbanas); a 

terra (uso de fertilizantes, uso de agrotóxicos, terras em uso agrossilvipastoril, queimadas e 

incêndios florestais, desflorestamento da Amazônia legal, áreas remanescentes e 

desflorestamento na Mata Atlântica e nas formações vegetais litorâneas e área remanescente e 

desmatamento no cerrado); a água doce (qualidade de águas interiores); os oceanos, mares e 

as áreas costeiras (balneabilidade, produção de pescado marítima e continental e população 

residente em áreas costeiras); a biodiversidade (espécies extintas e ameaçadas de extinção, 

áreas protegidas e espécies invasoras); e, o saneamento (acesso a serviço de coleta de lixo 

doméstico, acesso a sistema de abastecimento de água e acesso a esgotamento sanitário). 

 A construção dos indicadores para o índice ambiental tornou-se delicada, vez que se 

utilizássemos os mesmos indicadores mencionados por Bellen teríamos o grande problema da 

não disponibilidade dos dados em escala municipal, pois para levantamento de alguns deles é 

necessário estudo mais aprofundado, como é o caso da depleção da camada de ozônio e da 

análise do ecossistema.  

 Segundo Fonseca (2010, p. 55) no Brasil há uma grande lacuna de informações sobre 

o meio ambiente e a gestão ambiental, sendo imperativo o trabalho de coleta e de 

disponibilização dos dados por parte dos órgãos ambientais, das universidades ou de 

instituições privadas ou públicas não-governamentais. 
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Ao analisarmos a confiabilidade, disponibilidade e relevância dos dados (requisitos 

mencionados no Livro Azul, indispensáveis para o cálculo da sustentabilidade); e o IBGE 

quando menciona que o desenvolvimento sustentável abrange a preservação do meio 

ambiente, o que implica na conservação dos biomas brasileiros, significando a conservação 

dos recursos hídricos, os solos, as florestas (e as outras formas de vegetação nativa) e a 

biodiversidade; identificamos como confiáveis os seguintes indicadores, demonstrados na 

Tabela 2.1, todos com o mesmo valor de ponderação por considerarmos de igual importância. 

Neste caso, os indicadores são simplificados para não aprofundarmos em análises para 

as quais tenhamos a impossibilidade de captação de informações. Foram utilizados como 

dados para alimentação dos indicadores a quantidade de ocorrências que tenham sido 

identificadas e registradas em relação aos recursos ambientais nos anos de 2005 e 2010.  

Assim, qualquer um dos desastres relativos aos fenômenos de estiagens, secas, 

inundações, granizos, geadas, vendavais, tornados, incêndios, qualidade do ar, degradação da 

fauna, movimentos de massa, erosão linear, erosão fluvial, clima ou solo, ou outro qualquer 

que componha algum grupo relacionado a desastres naturais, subdivididos em água, ar, 

biodiversidade, clima, solo e saneamento. 

 

Tabela 2.1 - Índice Ambiental – variáveis, indicadores e fontes. 

ASPECTOS AMBIENTAIS 

Indicadores Variáveis Fonte(s) 

Recursos Hídricos Índice de Qualidade de Água (IQA) -  Saneago 

Qualidade do Ar 

Quantidade de ocorrências registradas em relação a 
poluição do ar, emissões de gases antrópicos, 
concentração de poluentes no ar, queima da cana, 
etc. 

ODM e Defesa 
Civil 

Biodiversidade 

Quantidade de ocorrências registradas em relação a 
espécies extintas e ameaçadas de extinção, a 
degradação às áreas protegidas, o desmatamento, as 
queimadas, redução do pescado, etc. 

ODM/ MMA/ 
SEMARH e 
Defesa Civil 

Estado do Solo 
Quantidade de ocorrências registradas em relação a 
poluição do solo, erosão, uso de fertilizantes e ou 
agrotóxicos, assoreamento e ou compactação, etc. 

ODM e ANVISA 

Saneamento 
Quantidade de ocorrências registradas em relação à 
existência de aterros sanitários se há coleta seletiva 
de lixo, acesso ao sistema de abastecimento de água, 

SEPLAN/ SEPIN 
SEMARH e 
Agência 
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participação na política de resíduos sólidos urbanos 
(RSU). 

Ambiental 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

- Recursos Hídricos 

a) Caracterização e relevância – São considerados Recursos Hídricos, segundo o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, todas as águas superficiais ou subterrâneas 

disponíveis, ao estabelecer cinco classes de água doce, cada uma com valores de qualidade de 

água apropriados ao uso predominante recomendado para a mesma (abastecimento humano, 

recreação, irrigação, navegação). 

  A necessidade de um controle nas águas dos rios permite aferir se a qualidade das 

mesmas é apropriada aos usos que lhes são dados. A legislação específica sobre a Política 

Estadual de Recursos Hídricos (Lei nº 13.123/97) visa regular sobre o uso dos recursos 

hídricos, ao outorgar direitos e cobrança pelo seu uso, sendo um instrumento que pode 

favorecer a sustentabilidade dos recursos hídricos para evitar o uso excessivo da água por 

parte das indústrias. 

 A falta de saneamento básico é um dos maiores problemas ambientais e sociais do 

País, pois reflete no alto valor de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e baixo Índice de 

Qualidade da Água (IQA) observado nos trechos dos rios que cortam grandes áreas urbanas e 

zonas industrializadas, como é o caso das indústrias sucroalcooleiras. 

 No intuito de avaliar a qualidade da água bruta utilizada para o abastecimento público 

após tratamento, foi criado o Índice de Qualidade das Águas em 1970, nos Estados Unidos, 

pela National Sanitation Foundation. A partir de 1975, começou a ser utilizado pela 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Nas décadas seguintes, outros 

Estados brasileiros adotaram o IQA, sendo, hoje, o principal índice de qualidade de água 

utilizado no país (ANA, 2013). 

 Em relação à água tratada dos diversos sistemas de abastecimentos, a verificação de 

sua qualidade compreende a inspeção e ensaios nas diversas etapas do sistema (entrada no 

sistema de distribuição, reservatórios e redes de distribuição), que devem atender às 

determinações legais e ao Plano de Controle de Qualidade da Água; os quais estabelecem 

faixas de valores permissíveis para as características físico-químicas e bacteriológicas da 
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água.  

 O Decreto nº 5.440/2005, e a Instrução Normativa nº 07.0009/2012, definem os 

procedimentos para o controle da qualidade da água nos sistemas de abastecimento, bem 

como os procedimentos para a verificação da qualidade da água tratada. Desta forma, para 

obtenção do Índice de Qualidade da Água (IQA) levam-se em consideração os resultados das 

análises de cloro residual livre, turbidez, pH, coliformes totais, coliformes termotolerantes ou 

escherichia coli, cor aparente, teor de flúor (para os sistemas que possuem fluoretação), ferro 

total e alumínio residual, parâmetros tradicionalmente reconhecidos como indicadores de 

qualidade da água, tendo como critérios de aceitação as especificações adotadas pela portaria 

de potabilidade vigente do Ministério da Saúde e pelo Plano de Controle de Qualidade da 

Água. 

 Segundo a ANA (2013), os valores do IQA são classificados em faixas, que variam 

entre os estados brasileiros, conforme tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Índice de Qualidade das Águas nos Estados Brasileiros 
Faixas de IQA utilizados nos 

seguintes Estados: 
AL, MG MT, PR, RJ, RN, RS 

Faixas de IQA utilizados nos 
seguintes Estados: 

BA, CE, DF, ES, GO, MS, PB, PE, 
SP 

Avaliação da 
Qualidade da Água 

91 – 100 80 – 100 Ótima 
71 – 90 52 – 79 Boa 
51 – 70 37 – 51 Razoável 
26 – 50 20 – 36 Ruim 
0 – 25 0 - 19 Péssima 

Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA, 2013). 
 
 O setor sucroalcooleiro tem estado no centro dos debates das políticas públicas 

ambientais, importante nessa discussão: a sustentabilidade e o uso de água. Em relação ao uso 

da água pela indústria, há de ser de forma racional, com otimização operacional, adoção de 

novas tecnologias e manutenção dos sistemas envolvidos, e, da preservação de áreas de 

preservação permanente.  

 Já mencionamos que a água utilizada pela indústria canavieira pode ser reutilizada na 

irrigação, de forma racional, como fertilizante natural, que constitui no principal resíduo da 

industrialização da cana: a vinhaça. O problema é que ela apresenta alto potencial poluidor 

quando lançada em cursos d’água, em função da sua alta demanda bioquímica por oxigênio, 

alta concentração de sais, particularmente potássio, e alta carga de matéria orgânica.  
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 Desta forma, a verificação queda no Índice de Qualidade da Água (IQA), através de 

ocorrências em relação à contaminação de efluentes, rios, fontes e nascentes é de fundamental 

importância.  

 Não há que se falar em cálculo de desenvolvimento sustentável no setor 

sucroalcooleiro sem verificar o uso e a manutenção da água, pois 

O setor canavieiro inclui-se entre os setores com uso intensivo de água para o 
desenvolvimento das atividades industriais, tal qual a matriz produtiva brasileira, que 
se apoia largamente no uso intensivo dos recursos hídricos, estando essa condição na 
base do processo de desenvolvimento, tornando-se necessário que a gestão integrada 
dos recursos hídricos esteja inserida entre as prioridades nacionais (MACHADO, 
2010).   

 Assim, a análise do IQA visa demonstrar se a expansão da cana-de-açúcar não 

interfere na qualidade da água produzida e distribuída. 

b) Finalidade – Identificar se a expansão da cana-de-açúcar comprometeu o Índice de 

Qualidade da Água (IQA). 

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

IQA   Água   

O IQA sé determinado em função de processo de interações matemáticas envolvendo nove 

parâmetros, que elevados a seus respectivos pesos geram um número de 1 a 100, a partir da 

seguinte fórmula: 

wi
iPq IQA   

Onde:  

P = produtório 

Q – valor da nota para o parâmetro i obtido através de análise laboratorial 

wi = peso do parâmetro i 

i = parâmetro analisado. 
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Segundo a empresa de saneamento do estado de Goiás - Saneago, quando o município 

apresenta mais de um sistema de abastecimento público de água, o cálculo do IQA é realizado 

com a ponderação média, ao considerar a população abastecida do sistema. 

Neste caso quanto maior o valor encontrado, melhor para o indicador (em nível de 

sustentabilidade), pois isso irá demonstrar que o não houve diminuição na qualidade da água. 

d) Fontes de Informações – Saneago. 

 

- Qualidade do Ar 

a) Caracterização e relevância – As mudanças da atmosfera, causadas principalmente pelas 

queimas da cana-de-açúcar em que ainda a colheita não é mecanizada, são susceptíveis de 

causar impacto a nível ambiental ou de saúde humana, através da contaminação por gases e 

partículas sólidas. Além do mais, aumentam o efeito estufa, ao reter na atmosfera o calor 

irradiado pela superfície do planeta e trazem muitas outras consequências negativas; por estes 

motivos o uso de queimadas é condenado há mais de um século pelos manuais de 

conservação do solo e edafologia. No entanto, é milenar a utilização de queimada para a 

retirada de florestas e campos e utilizada há muito nas lavouras de cana.  

 Com a expansão do setor canavieiro, a prática das queimadas passou a ser rotineira 

porque a colheita e o transporte da cana queimada são mais baratos que os custos relacionados 

à cana verde. Além desse fator, a produtividade de cortadores manuais em cana queimada 

chega a ser o dobro do verificado na cana verde; perdendo apenas para a colheita mecanizada 

que por sua vez apresenta algumas restrições: alto investimento, elevada capacidade 

operacional e risco de tombamento das máquinas em topografia com declividade acima de 

12%. Além do mais os canaviais constituem importante fonte de empregos para a população 

com baixo nível de instrução, representando a maior demanda de força de trabalho na área 

agrícola. 

 A proibição da queima de cana-de-açúcar para seu despalhamento na pré-colheita 

representa um dilema socioambiental, ao mesmo tempo em que a sua proibição pode 

contribuir para melhoria da qualidade do ar e, portanto, para a sustentabilidade ambiental e a 
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prevenção de doenças, ela pode suprimir milhares de empregos no campo, gerando 

insustentabilidade social e espacial.  

 É possível verificar o problema conflitante social, econômico e ambiental que a 

colheita da cana traz. Por um lado a redução das queimadas ocasiona uma redução na 

produtividade do trabalhador. Na parte social e econômica tal fato será analisado (o aumento 

nos problemas de saúde na população, a mortalidade infantil, a mortalidade por problemas 

respiratórios e circulatórios, e a empregabilidade de um grande contingente de mão de obra, 

sem qualificação, no corte da cana, mas que gradativamente deixa de fazer em virtude do 

processo de mecanização da colheita), cabe agora verificar a parte ambiental em relação à 

qualidade do ar.  

 A utilização do fogo em áreas agrícolas e nas cidades contribui para os processos de 

comprometimento da qualidade do ar, por emitir grande quantidade de poluentes para a 

atmosfera (como o CO2 e o CH2) com sérias consequências ambientais e na saúde. A 

qualidade do ar sendo um recurso de bem comum deve ser analisada, para não comprometer 

outros índices sustentáveis. 

b) Finalidade - Mensurar se houve ocorrências registradas em relação à queima da cana, à 

poluição do ar, emissões de gases antrópicos e concentração de poluentes no ar. 

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

  sregistrada e dasidentifica ar do qualidade a afetam que sOcorrência   Ar  

Neste caso quanto menor o valor encontrado, melhor para o indicador (em nível de 

sustentabilidade). 

d) Fontes de Informações – Defesa Civil e ODM. 

 

- Biodiversidade 

a) Caracterização e relevância – Este indicador está diretamente relacionado a todos os 

aspectos da natureza vida, motivo pelo qual varia com as diferentes regiões ecológicas. A 
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microrregião em estudo é rica em sua fauna e flora, sendo a presença da fauna selvagem em 

áreas agrícolas um fato ainda pouco estudado (RONQUIM, 2010).  

 O crescente aumento das áreas destinadas ao plantio de cana-de-açúcar, adicionado à 

construção de represas, a poluição de rios, ao uso da vinhaça, às queimas da cana, à 

degradação de Areas de Preservação Permanentes - APP’s,  reflete no nível de biodiversidade.  

 Os maiores riscos estão na possibilidade de novos desmatamentos para a implantação 

da monocultura canavieira. Além do mais a microrregião está em área de conservação por 

fazer parte do bioma Cerrado. Para alcançar a sustentabilidade, é necessário analisar a 

qualidade da riqueza faunística de vertebrados terrestres existente em áreas cultivadas com 

cana-de-açúcar orgânica e nos habitats adjacentes sob manejo agroecológico. 

 Há mais de vinte anos pesquisadores da Embrapa Monitoramento por Satélite vêm 

desenvolvendo métodos para avaliação da biodiversidade em sistemas agrícolas, com ênfase 

no estudo da vegetação e da fauna de vertebrados terrestres selvagens. Esses estudos têm sido 

aplicados em diversos tipos de propriedades rurais, desde pequenos agricultores até empresas 

rurais modernas e intensificadas, e diversos resultados e métodos têm sido consolidados ao 

longo desses anos.  

 O problema é que os dados ainda não estão disponíveis para todos, e faltam dados em 

pequenos municípios, mesmo nos municípios de Goianésia e Barro Alto que possuem uma 

área de cerca de 2,5 mil km², considerada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) como 

“prioridade muito alta para o fomento e uso sustentável”, já está dominada pela cultura da 

cana. A região engloba as nascentes do rio São Lourenço – um dos mais importantes do Mato 

Grosso – as lavouras de cana avançam sobre áreas onde se tenta implementar um corredor de 

biodiversidade.  

 Assim, a necessidade de identificar as ocorrências da biodiversidade se justifica, pois a 

redução de populações e espécimes de vertebrados e insetos causados pela queima e pelo 

desmatamento é considerada impacto negativo à sustentabilidade ambiental, por causa da 

perda de habitat ou morte de animais que utilizam o canavial para abrigou ou alimentação e, 

alterações na biodiversidade alteram todo o equilíbrio da cadeia ambiental (PACHECO e 

SANTOS, 2013). 
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b) Finalidade - Mensurar se houve ocorrências registradas em relação a espécies extintas e 

ameaçadas de extinção, à degradação às áreas protegidas e queimadas (aqui queimada é 

relacionada a áreas de mata, diferente da queima da cana que é localizada na plantação). 

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

  sregistrada e dasidentifica sOcorrência  dadeBiodiversi  

Quanto menor o valor encontrado, melhor para o indicador (em nível de sustentabilidade). 

d) Fontes de Informações – Defesa Civil e ODM. 

 

- Estado do Solo 

a) Caracterização e relevância – Apesar de se desenvolver em solos de baixa fertilidade ou 

com condições físicas desfavoráveis, a cana-de-açúcar é uma cultura que responde aos solos 

férteis e fisicamente adequados, atingindo altas produtividades nestas condições. Os solos 

ideais para o desenvolvimento da cana são bem arejados e profundos, com boa retenção de 

umidade e alta fertilidade, enquadrando-se perfeitamente a microrregião de Ceres, o que 

beneficia a produção. 

 A produção favoreceu a expansão da Fronteira Agrícola, consequente da modernização 

agrícola, que tem gerado impactos ambientais e comprometem a sustentabilidade dos 

ecossistemas agrícolas a médio e longo prazo, embora esteja elevando a produtividade e 

atingindo níveis de produção que atendem as demandas do mercado.  

 A microrregião tem se preocupado com o solo, para tanto tem usado de boas práticas 

de produção para regeneração de áreas degradadas pela cultura da cana; e também se 

preocupado com o tráfego de caminhões, ao visar solucionar o problema da compactação. 

Mas, outras ameaças ainda precisam ser analisadas, como a diminuição da fertilidade e da 

umidade, da perda de nutrientes e da exposição do terreno aos efeitos erosivos.  

 Outro fator que também merece atenção é o da mecanização que apresenta pontos 

negativos com a compactação do solo resultante do tráfego, prejudicando a sustentabilidade, 
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pois o peso dos equipamentos aumentam a densidade e a resistência à penetração do solo. 

Desta forma, esse indicador permite avaliar a evolução da produtividade agrícola, em termos 

de preocupação com o uso do solo na microrregião e Ceres. 

b) Finalidade - Mensurar se houve ocorrências registradas em relação à poluição do solo, 

erosão, contaminação por uso de fertilizantes e ou agrotóxicos, assoreamentos, compactação 

do solo por uso excessivo de maquinário, etc.  

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

  sregistrada e dasidentifica  solodo sOcorrência  Solo  

Neste caso quanto menor o valor encontrado, melhor para o indicador (em nível de 

sustentabilidade). 

d) Fontes de Informações – ODM. 

 

- Saneamento 

a) Caracterização e relevância – Um dos maiores problemas ambientais está relacionado ao 

saneamento: ao descarte do lixo e acesso a esgotamento sanitário. As informações segundo as 

áreas cobertas pelo atendimento de esgoto, aterro sanitário, coleta seletiva e acesso ao 

abastecimento de água fornece um indicador que pode ser associado tanto à saúde da 

população quanto à proteção do ambiente, pois resíduos não coletados ou dispostos em locais 

inadequados favorecem a proliferação de vetores de doenças e podem contaminar o solo e os 

corpos d’água.  

 A decomposição da matéria orgânica presente no lixo, por sua vez, origina gases de 

efeito estufa. Desta forma, o saneamento é considerado um indicador ambiental importante, 

pois a gestão dos resíduos sólidos é área específica do saneamento básico. 

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico divulgou que, no Brasil, os sistemas de 

limpeza urbana coletam em torno de 150 mil toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

por dia. Do total de municípios, 63,6% despejam seus resíduos em lixões, 18,4% em aterros 
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controlados e apenas 13,8% utilizam aterros sanitários (IBGE, 2010). Para agravar mais ainda 

este quadro, o setor sofre com a falta de diretrizes por parte do governo federal, uma vez que a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos aprovada ainda não está sendo colocada em prática em 

muitos municípios. 

No setor de saneamento ambiental, especialmente para os municípios de pequeno e 
médio porte, é premente a necessidade de intensificar a participação do Poder Público, 
em diferentes esferas, quanto à implementação de programas com vistas a aperfeiçoar 
as condições e as ferramentas de gestão dos seus resíduos sólidos. Em termos de 
políticas públicas, uma das grandes limitações é que os programas de governo são 
concebidos para um horizonte de curto prazo, quando deveriam ser planejados na 
escala de tempo da sustentabilidade, ou seja, pensados por várias gerações (POLAZ e 
TEIXEIRA, 2009, p. 412) 

 Já Vieira (2006, p. 20) menciona que a gestão dos resíduos sólidos tem sido deixada ao 

segundo plano pelos governantes, não dispondo de uma política bem definida, nem de 

recursos financeiros destinados para a solução de problemas com o descarte do lixo. Segundo 

a autora, o Ministério das Cidades demonstra que do total de 3.040 bilhões de reais gastos em 

saneamento nos anos de 2003 a 2005, apenas 120,10 milhões de reais foram destinados aos 

resíduos sólidos.  

 No estudo apresentado, a autora chama a atenção para uma boa gestão integrada de 

resíduos sólidos, que contribui para o debate político-científico sobre a sustentabilidade 

socioambiental, pois para que funcione deve haver ações socioeducativas a novos hábitos e 

atitudes dos munícipes, com a consciência de co-responsabilização pela gestão dos resíduos. 

A responsabilidade cabe ao poder público em assumir a tarefa de desenvolver e coordenar a 

gestão dos resíduos sólidos no município, ao buscar melhoria contínua nos processos, de 

forma integrada e participativa, na promoção de investimento em estrutura física e 

institucional para uma gestão eficaz.  

 Desta forma, esse indicador deverá demonstrar se o município está preocupado com o 

saneamento básico (o descarte do lixo e o acesso a esgotamento sanitário) não perdendo de 

vista a interdependência destes com o meio ambiente e com a saúde. O não comprometimento 

com o saneamento afeta diretamente a qualidade de vida da população, conforme mencionado 

na Agenda 21 

Até o final do século, mais de 2 bilhões de pessoas não terão acesso aos serviços 
sanitários básicos e estima-se que a metade da população urbana dos países em 
desenvolvimento não contará com serviços adequados de depósito dos resíduos 



165 
 

sólidos. Não menos de 5,2 milhões de pessoas, entre elas 4 milhões de crianças 
menores de cinco anos, morrem a cada ano devido a enfermidades relacionadas com 
os resíduos. As consequências para a saúde são especialmente graves no caso da 
população urbana pobre. As consequências de um manejo pouco adequado para a 
saúde e o meio ambiente ultrapassam o âmbito dos estabelecimentos carentes de 
sserviços e se fazem sentir na contaminação e poluição da água, da terra e do ar em 
zonas mais extensas. A ampliação e o melhoramento dos serviços de coleta e depósito 
de resíduos com segurança são decisivos para alcançar o controle dessa forma de 
contaminação (CNUMAD, Agenda 21, 1992, s.p).  

 Assim, deve-se avaliar nos municípios se há destinação adequada de resíduos sólidos, 

ou se há um plano de gestão de resíduos sólidos que oriente a limpeza urbana, a coleta e a 

disposição do lixo, ao buscar solucionar o problema do descarte de lixo. 

b) Finalidade – Identificar a existência de aterros sanitários, coleta seletiva de lixo e 

programas de resíduos sólidos urbanos. Bem como identificar o(s) órgão (ãos) responsável(is) 

pela limpeza urbana, coleta, transporte e disposição final dos resíduos domiciliares. Depois, 

identificar se há programa municipal de coleta seletiva, campanhas de educação e sen-

sibilização ambiental junto à população, bem como se o município fez o plano de Resíduos 

Sólidos Urbanos (SRU). 

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

 reciclagem de Programas   seletivaColeta  Aterros   Saneamento    

Para a avaliação da tendência à sustentabilidade faremos o somatório do número de 

ocorrências encontradas e ou registradas em cada ano (2005 e 2009)  em relação `existência 

dos itens mencionados , ou seja: aterro sanitário, coleta seletiva de lixo e ou programas de 

reciclagem. Desta forma, quanto maior o número encontrado, melhor para o indicador. 

d) Fontes de Informações – Prefeituras e /SEMARH 

 

Assim, a identificação destes indicadores, adaptados para aplicação em pequenos 

municípios, precisam refletir o desenvolvimento do meio ambiente, se sustentável ou não nos 

anos analisados; pois quanto mais ocorrências forem identificadas, maior deverá ser a 

preocupação ambiental. 
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2.3.2 – Índice Econômico 

 O princípio da sustentabilidade deve ir além do valor econômico, devendo a atividade 

promover adequadamente as necessidades fundamentais em termos da conservação ambiental, 

reduzindo os impactos negativos, mas ao mesmo tempo, sem deixar de produzir e crescer 

economicamente. Segundo Pacheco e Santos (2013), a atividade precisa buscar conciliar a 

produção, ao priorizar o tripé da viabilidade econômica, de justiça social e da produção 

ambientalmente correta. 

 O índice econômico deve refletir a situação econômica de cada município. Bellen 

(2006, p. 135) destaca como indicadores para ser utilizado no Dashboard of Sustainability a 

performance econômica, o comércio, o estado financeiro, o consumo de materiais, o consumo 

de energia, a geração e gestão de lixo e o transporte. 

 Para Sachs (1993) o critério econômico tem de estar baseado na maior eficiência do 

uso e da gestão dos recursos naturais e dos investimentos regulares do setor público e privado. 

Deve-se ter um desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado com a segurança 

alimentar, com a capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção, com 

um razoável nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica, e, na inserção soberana 

na economia internacional. 

 O IBGE (2010) menciona como indicadores para a dimensão econômica: o quadro 

econômico (composto com o Produto Interno Bruto per capita, a taxa de investimento, a 

balança comercial e o grau de endividamento); e, os padrões de produção e consumo 

(composto com o consumo de energia per capita, a intensidade energética, a participação de 

fontes renováveis na oferta de energia, o consumo mineral per capital, a vida útil das reservas 

de petróleo e gás natural, a reciclagem e os rejeitos radioativos). 

 Da mesma forma que utilizada para determinar os indicadores ambientais (os 

requisitos do Livro Azul), e fazendo um paralelo entre os indicadores de Bellen, Sachs e do 

IBGE, verificou-se que os indicadores apropriados para este trabalho (demonstrados na Tabela 

2.3) devem ter ponderações iguais que serão discutidas e justificadas logo abaixo. 
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Tabela 2.3 - Índice Econômico – variáveis, indicadores e fontes. 

ASPECTOS ECONÔMICOS 

Indicadores Variáveis Fonte(s) 

Renda Média 
Valor do rendimento nominal médio mensal das 
pessoas economicamente ativas. Equivale ao valor 
médio per capita calculado pelo IBGE. 

SEPLAN 

Taxa de Emprego Quantidade de empregos formais, ou seja, o número 
de pessoas economicamente ativas.  

SEPLAN  

PIB per capita 
Calculado dividindo-se o valor do PIB pelo número 
da população, obtendo-se um valor médio per 
capita. 

SEPLAN 

ICMS Quantidade em mil reais de arrecadação do ICMS no 
município. 

SEPLAN 

Valor Adicionado Bruto 
(VAB) a Preços Básicos 

Resultado final da atividade produtiva, agropecuária 
e indústria em relação ao valor total, resultando na 
diferença entre o valor da produção e o valor de 
consumo originando os excedentes. 

SEPLAN 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

- Renda Média 

a) Caracterização e relevância – Esse indicador também é relevante, visto que a renda média 

em determinada região reflete o valor médio per capita, ao demonstrar se há (des)igualdade 

econômica, o que pode gerar grandes problemas quando o valor é muito baixo comparado à 

salário mínimo e à arrecadação municipal. Segundo o IBGE (2010) este indicador expressa os 

rendimentos médios mensais de determinado município, independente das características 

demográficas (sexo, raça, religião e opção sexual), sendo que as informações deste indicador 

são produzidas com dados oriundos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 

A maneira como se dá a apropriação das riquezas produzidas por um país é reveladora 
do grau de equidade atingido, e é essencial na formulação de políticas públicas que 
objetivem o desenvolvimento sustentável, e os indicadores de rendimento podem 
auxiliar nesse sentido. Da mesma forma, é importante avaliar se uma sociedade tem 
equidade de gênero e racial. Indicadores desagregados por sexo e por cor ou raça 
subsidiam esta avaliação. Reduzir as disparidades de oportunidades entre o homem e a 
mulher e entre a população de cor ou raça branca, preta e parda, assegurando às 
mulheres e aos pretos e pardos a condição de participar de forma plena no processo de 
desenvolvimento do País é um dos desafios a alcançar para melhorar a qualidade de 
vida (IBGE, 2010, p. 224). 
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 Assim, se há crescimento na renda média do trabalhador haverá também crescimento 

ao município, em termos de desenvolvimento sustentável, pois quando consideramos que os 

trabalhadores em determinada região ganham bem, podemos concluir que haverá maior 

circulação do dinheiro no município, o que gerará mais emprego e mais riqueza. Acreditamos 

que os municípios com produtividade em crescimento proporcione um aumento na renda 

média, decorrente do aumento da produção e das fontes de emprego. 

b) Finalidade - Mensurar se houve crescimento da renda média no município. 

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

(R$) ativas enteeconomicam pessoas das mensal médio nominal Rendimento   (R$)  MédiaRenda 
  

Neste caso quanto maior o valor da renda média comparada ao salário mínimo, melhor o 

indicador. 

d) Fontes de Informações – SEPLAN. 

 

- Taxa de Emprego Formal 

a) Caracterização e relevância – Um grande problema que afeta ao Brasil, e a outros países, é 

a falta de emprego, sendo um fator preponderante na determinação dos níveis de pobreza. O 

Ministério do Trabalho tem criado instrumento de acompanhamento e de fiscalização do 

processo de admissão e de dispensa de trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas - CLT, com o objetivo de assistir os desempregados e de apoiar medidas contra o 

desemprego.  

 A respeito do emprego formal nas empresas sucroalcooleiras do Centro-Sul do Brasil 

Baccarin, Gebara e Borges Júnior (2011) mencionam que no período de 2007 a 2009 

Nas empresas dedicadas ao cultivo da cana-de-açúcar, o número de pessoas ocupadas 
caiu nesses três anos, enquanto aumentava nas empresas dedicadas à produção de 
açúcar e etanol. Quanto às categorias de ocupação, constatou-se aumento no número 
de pessoas ocupadas em atividades industriais, administrativas, de apoio ou não 
sucroalcooleiras, enquanto diminuíam as pessoas ocupadas na agricultura. Neste caso, 
houve redução dos trabalhadores canavieiros não qualificados e crescimento dos 
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trabalhadores da mecanização agrícola, fatos associados à intensificação da adoção da 
colheita mecânica de cana-de-açúcar. (BACCARIM, GEBARA e BORGES JÚNIOR, 
2011, p. 493)  

 Em decorrência do estudo realizado pelos autores acima mencionados, houve queda no 

número de empregos de trabalhadores canavieiros não qualificados, dedicados especialmente 

ao corte da cana, tendo elevada sazonalidade no emprego superando 85% do mês de menos 

nível de ocupação.  

 Também, verificou-se, neste estudo, que nos municípios sedes de empresas 

sucroalcooleiras, há preocupação em qualificar cada vez mais seus trabalhadores agrícolas 

para o exercício de novas funções em máquinas agrícolas. Mesmo assim, a taxa de emprego é 

negativa, ou seja, o número de trabalhadores agrícolas demitidos é maior que o número de 

trabalhadores contratados na mecanização. 

 Quando a taxa de emprego é baixa, resulta em perda de recursos humanos, impedindo 

a satisfação pessoal e a circulação de riqueza, refletindo a incapacidade do sistema econômico 

em prover ocupação produtiva a todos que a desejam. Justifica sua utilização como indicador 

de sustentabilidade, na medida em que o estudo mostrar a variação entre 2005 e 2010 ao 

possibilitar o acompanhamento de tendências e das variações do nível de ocupação e 

subsidiando a formulação de estratégias e políticas de geração de emprego e renda. 

 O indicador de taxa de emprego tem sido utilizado em análises econômicas no setor 

canavieiro pela própria característica excludente de mão de obra com a possibilidade de 

mecanização (BARRETO e THOMAZ JUNIOR, 2012; HOWARD, 2012; NEMARUMANE 

e MBOHWA, 2013). 

 Barreto e Thomaz Junior (2012) verificaram que o aumento de emprego na região 

elevou a arrecadação de impostos e dinamizou a economia local, pois segundo os autores foi 

possível verificar superficialmente uma relação entre o aumento da taxa de empregos, 

consequentemente uma maior circulação de moeda no território e aumento sobre o consumo. 

 Mas, se no caso do setor canavieiro a taxa de emprego estiver em decadência, há 

necessidade de o poder público, inclusive dos municípios canavieiros, avaliar melhor a 

situação local e pensar em desenvolver programas de recolocação e requalificação 

profissional, principalmente nos municípios que parte dos trabalhadores canavieiros não 
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qualificados, que ora estão sendo demitidos, são migrantes sazonais, provenientes de estados 

do Nordeste.  

 Neste trabalho foram considerados os números de empregos formais, pois no Brasil 

ainda não é possível a verificação dos empregos informais que tem um número significativo. 

Os dados que alimentam a Seplan são extraídos do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

do Governo Federal do Brasil, que registram informações sobre ocupação formal (com 

carteira assinada), até 31 de dezembro de cada ano por meio da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS); bem como do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED) que demonstra a movimentação (admissão e demissão) das pessoas ocupadas. 

b) Finalidade - Mensurar se houve aumento no número de empregos formais nos municípios.  

c) Cálculo do Indicador e pontuação – 

PT(n)
EF   Emprego   

Sendo: EF – Quantidade de empregos formais 

 PT – População total economicamente ativa, considerando a quantidade de pessoas 

entre os 15 e 59 anos de idade. 

 n – ano de referência. 

Neste caso, quando maior o valor encontrado, melhor para o indicador (em termos 

sustentáveis). 

d) Fontes de Informações – SEPLAN. 

  

- PIB per capita 

a) Caracterização e relevância – O valor per capita foi o primeiro indicador utilizado para 

analisar a qualidade de vida em um país. Países podem ter um PIB elevado por serem grandes 

e terem muitos habitantes, mas seu PIB per capita pode resultar baixo, já que a renda total é 
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dividida por muitas pessoas, como é o caso da Índia ou da China, pois 

O crescimento da produção líquida de bens e serviços é um indicador básico do 
comportamento de uma economia. Na qualidade de um indicador sintético, o PIB per 
capita resulta útil para sinalizar o estado do desenvolvimento econômico, em muitos 
aspectos - assim como o estudo de sua variação informa sobre o comportamento da 
economia ao longo do tempo. É comumente utilizado como um indicador-síntese do 
nível de desenvolvimento de um país - ainda que insuficiente para expressar, por si só, 
o grau de bem-estar da população, especialmente em circunstâncias de desigualdade 
na distribuição de renda. (IBGE, 2010, p. 294). 

 Na perspectiva deste trabalho, o presente indicador é relevante, pois em vários 

trabalhos tem sido considerado como uma informação associada à pressão que a produção 

exerce sobre o meio ambiente, em consumo de recursos não renováveis e contaminação. O 

crescimento do produto, porém, também pode ser condição para a satisfação das necessidades 

humanas correntes, para o combate da pobreza, diminuição do desemprego e para minorar 

outros problemas sociais. Segundo o IBGE (2010) o crescimento do PIB per capita deve ser 

mais analisado com o crescimento econômico e com a proteção ambiental, para que um não 

prejudique o outro. Tal fato por si só já justifica a utilização deste indicador neste trabalho.  

b) Finalidade - Mensurar se houve aumento do PIB per capita nos municípios, para 

posteriormente compará-lo aos outros indicadores. 

c) Cálculo do Indicador e pontuação – 

população da Total
PIB   Capita per PIB   

 Neste caso, quando maior o valor encontrado, melhor para o indicador (em termos 

sustentáveis). 

d) Fontes de Informações – IBGE e SEPLAN. 

 

- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

a) Caracterização e relevância – O ICMS é relativo ao valor pago em referência às 

mercadorias circuladas no município em análise, ao considerar as mercadorias do comércio 

atacadista e varejista, da extração mineral ou fóssil, da indústria, da prestação de serviços, da 
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produção agropecuária, dos combustíveis, da comunicação, da energia elétrica, bem como de 

outros produtos ou serviços comercializados no Município. Sua importância neste trabalho se 

justifica pelo reflexo que ele dá em relação à comercialização e industrialização, no caso do 

setor sucroalcooleiro este indicador abrange as fases a jusante e a montante, mencionados no 

capítulo I.  

 Ainda, para análise das relações entre a economia de um município com o país, 

refletindo as mudanças nos termos de trocas e competitividade, nas áreas do comércio, da 

indústria, da produção agropecuária e da prestação de serviços. Todos eles de grande 

relevância ao crescimento econômico e sustentável. 

b) Finalidade - Mensurar se houve aumento na arrecadação do ICMS no período analisado. 

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

mil) (R$ ICMS do Total oArrecadaçã   ICMS   

Neste caso, quanto maior a arrecadação, melhor para o indicador (em termos sustentáveis). 

d) Fontes de Informações – SEPLAN e SEPIN 

 

- Valor Adicionado Bruto (VAB) a Preços Básicos (R$ mil) 

a) Caracterização e relevância – O indicador se torna relevante ao demonstrar, em termos 

percentuais, o resultado final da atividade sucroalcooleira, ao considerar tanto a indústria 

quanto a pecuária, no decurso de um período determinado, resultado da diferença entre o 

valor da produção e o valor do consumo intermediário, originando excedentes. 

 O Valor Adicionado Bruto a preços básicos corresponde ao valor que a atividade 

econômica acrescenta aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. Ou seja, é a 

contribuição ao Produto Interno Bruto pelas diversas atividades econômicas. E, neste sentido, 

é considerada uma boa medida do Produto Interno Bruto setorial 

b) Finalidade - Mensurar se houve aumento no valor percentual do VAB para o setor 

sucroalcooleiro, utilizando como referência a indústria e a agricultura, ou seja, as principais 
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atividades sucroalcooleiras, em função do Valor Adicionado Bruto total. 

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

(T) VAB
  (%)  VAB

(A) VAB  (I) VAB 
  

Sendo: VAB(I) – Valor Adicionado Bruto da Indústria 

 VAB(A) – Valor Adicionado Bruto da Agricultura 

 VAB(T) – Valor Adicionado Bruto Total 

Neste caso quanto maior o valor encontrado, melhor para o indicador (em termos de 

sustentabilidade). 

d) Fontes de Informações – IBGE e SEPLAN. 

 Os seis indicadores adotados neste índice são considerados os de maior relevância, 

pois acreditamos que serão capazes de refletir o perfil econômico no município, bem como 

situação de expansão da fronteira agrícola, vez que possibilita a visualização das áreas 

destinadas à produção de cana-de-açúcar (se houve aumento, redução ou manutenção), que 

refletirão nos demais índices. 

 

3.2.3 – Índice Social 

O índice social deve refletir a postura da sociedade em relação à qualidade de vida e às 

oportunidades de crescimento de cada município. O foco principal da área social deve ser 

sobre a saúde, segurança, igualdade de gênero, condições de trabalho, crime e bem estar 

social das comunidades que cercam as operações da indústria do açúcar (NEMARUMANE e 

MBOHWA, 2013). 

Já Bellen (2006, p. 135) destaca como indicadores para ser utilizado no Dashboard of 

Sustainability na dimensão social os índices de pobreza, a igualdade de gênero, o padrão 

nutricional, a saúde, a mortalidade, as condições sanitárias, a quantidade de água potável, o 
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nível educacional, a alfabetização, a moradia, a violência e a quantidade da população.  

Para Sachs (1993), o critério social deve ser baseado no crescimento com o alcance 

razoável de homogeneidade social e distribuição de renda justa, com emprego pleno, 

qualidade de vida decente e igualdade de acesso aos recursos e serviços. 

Os indicadores sociais mencionados pelo IBGE (2010) estão divididos em: população 

(considerando a taxa de crescimento, a taxa de fecundidade e a população e terras indígenas); 

trabalho e rendimento (considerando o índice de Gini da distribuição do rendimento, a taxa de 

desocupação, o rendimento familiar per capita e o rendimento médio mensal); saúde 

(considerando a esperança de vida ao nascer, a taxa de mortalidade infantil, a prevalência de 

desnutrição total, a imunização contra doenças infecciosas infantis, a oferta de serviços 

básicos de saúde e as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado); educação 

(considerando a taxa de escolarização, a taxa de alfabetização e a escolaridade); habitação 

(considerando adequação de moradia); e segurança (considerando o coeficiente de 

mortalidade por homicídios e por acidentes de transporte). 

Para Barreto, Khan e Lima (2005), a quebra de paradigmas entre crescimento e 

desenvolvimento econômico, demonstrou que o aumento contínuo em termos quantitativos da 

renda per capita ou do Produto Interno Bruto por si só não significa desenvolvimento, uma 

vez que para uma nação ou região desenvolver-se, necessário se faz que atrelado ao 

crescimento quantitativo haja o crescimento qualitativo promovido pela alocação dos recursos 

econômicos para os diversos setores da sociedade, tais como educação, saúde, habitação, 

saneamento, emprego, distribuição equitativa de renda, preservação ambiental, entre outros.  

Com base no referencial teórico apresentado, bem como dos indicadores mencionados 

por Bellen, Sachs, IBGE, Barreto, Khan e Lima, e, pela disponibilidade dos dados, foram 

considerados pela autora como mais relevantes para a composição do índice social: a 

densidade demográfica, a mortalidade infantil, a taxa de alfabetização, a quantidade de 

domicílios, a violência e o abastecimento de energia conforme demonstrados na Tabela 2.4 e 

explicados logo abaixo. 
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Tabela 2.4 - Índice Social – variáveis, indicadores e fontes. 

ASPECTOS SOCIAIS 

Indicadores Variáveis Fonte(s) 

População 
A taxa geométrica de crescimento, em 
porcentagem, de crescimento populacional de um 
ano em relação a 2000. 

IBGE/ SEPLAN 

Mortalidade 

A quantidade de óbitos de crianças até sete anos de 
idade, e, de óbitos decorrentes de problemas no 
aparelho respiratório ou no aparelho circulatório, 
ocorridos e registrados em um determinado ano  

DATASUS e IBGE 
Cidades 

Educação 

A média ponderada da taxa de adultos matriculados 
no ensino médio e no ensino profissionalizante; 
com a taxa de adultos que fazem cursos nos 
sistemas ‘S’, e, à taxa de alfabetização. 

IBGE/ 
SEPLAN/Senai/ 
Senar/ Sebrae/ 
Sesc e Sesi 

Habitação 

A quantidade de domicílios particulares 
permanentes no município, rural e urbano, em 
relação às redes de abastecimento de água, energia 
e esgoto. 

IBGE/ SEPLAN 

Criminalidade 
A média de crimes considerados de alta prioridade 
(em mil habitantes) na população total dos 
municípios 

Mapa da 
violência/ 
SSPGO/ Polícia 
Civil 

Energia Elétrica 

A proporção do consumo de energia, considerando 
o consumo total em quantidades de 
estabelecimentos em relação ao consumo total em 
Mwh. 

IBGE/ SEPLAN 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

- População 

a) Caracterização e relevância – Segundo o IBGE (2010), nos últimos 50 anos houve uma 

explosão demográfica no território brasileiro, o país teve um aumento de aproximadamente 

130 milhões de pessoas. No curto período de 1991 a 2005, a população brasileira teve um 

crescimento próximo a 38 milhões de indivíduos. No entanto, no acompanhamento de uma 

tendência mundial, o crescimento demográfico brasileiro vem sofrendo reduções nos últimos 

anos. A população continuará a aumentar, porém as porcentagens de crescimento estão 

despencando. 

 A urbanização acelerada, a queda da fecundidade da mulher, o planejamento familiar, 

a utilização de métodos de prevenção à gravidez, a mudança ideológica da população, são 
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todos fatores que contribuem para a redução do crescimento populacional. A variação da taxa 

de crescimento populacional representa o crescimento populacional, sendo essencialmente um 

fenômeno de médio e longo prazo.  

Esta taxa é importante, pois em locais de expansão econômica normalmente há 

crescimento populacional. Este crescimento deve ser acompanhado pelo Estado, que deverá 

proporcionar ao município infra-estrutura e serviços sociais adequado, para que a expansão 

não seja sinônimo de desemprego, miséria, violência, favelas, congestionamentos e poluição 

A tendência de multiplicação das aglomerações implica mudanças também na gestão 
urbana. Para lidar com problemas que dizem respeito a vários municípios (lixo, 
captação de água, segurança, transporte, poluição, por exemplo), deve-se pensar em 
novas formas de atuação, e a internalização da problemática ambiental no processo de 
formulação e implementação de diferentes políticas públicas é crucial nesse processo 
(FERREIRA, 2000, p. 17).  

 Desta forma, o indicador população é fundamental para subsidiar a formulação de 

políticas públicas de natureza social, econômica e ambiental, uma vez que a dinâmica do 

crescimento demográfico permite o dimensionamento de demandas, tais como: o acesso aos 

serviços e equipamentos básicos de saúde e de saneamento, educação, infraestrutura social, 

emprego, entre outras.   

b) Finalidade - Mensurar o crescimento populacional no município. 

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

1
)(

)(



 n

tP
ntP

  oCresciment de Geométrica Taxa  População  

Sendo: P – população correspondente 

 (t+n) e (t) – duas datas sucessivas 

 n – intervalo de tempo entre essas datas, medido em ano e fração de ano. 

A taxa média geométrica de crescimento anual da população é o resultado percentual do 

crescimento da população residente em dois marcos temporais. Neste caso, quando maior o 

valor encontrado, melhor para o indicador (em termos sustentáveis), ao indicar que o 

município tem sido atrativo para residir. 
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d) Fontes de Informações – As informações utilizadas para a elaboração deste indicador 

foram produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, oriundas do 

Censo Demográfico contidas em seus bancos de dados. 

 

- Mortalidade 

a) Caracterização e relevância – Este indicador deverá demonstrar a quantidade de óbitos de 

crianças até sete anos de idade e também de óbitos decorrentes de doenças nos sistemas 

respiratórias e circulatórios, em determinado ano civil. Justifica-se, pois reflete as condições 

ambientais e socioeconômicas de uma população a mortalidade infantil; e, em doenças 

respiratórias e circulatórias decorrentes da emissão de CO2 por causa da queima da palha.  

 Segundo o IBGE, normalmente o alto índice de mortalidade infantil se relaciona ao 

baixo rendimento familiar, ao nível de fecundidade, ao nível de escolaridade da mãe, à 

nutrição e ao saneamento ambiental, assim 

Pode também contribuir para uma avaliação da disponibilidade e do acesso aos 
serviços e recursos relacionados à saúde, como a atenção ao pré-natal e ao parto, a 
cobertura vacinal contra doenças infecciosas infantis, a implantação da Terapia de 
Reidratação Oral - TRO, a disponibilidade de saneamento básico, entre outros. A 
redução da mortalidade infantil é um dos importantes e universais objetivos do 
desenvolvimento sustentável (IBGE, 2010, p. 234). 

 A influência das emissões de gases provenientes da queima da cana sobre o sistema 

respiratório foi também analisado em Piracicaba. A conclusão do estudo demonstrou que 

durante o período de queima da cana, houve muito mais problemas em crianças (menores de 

13 anos) e idosos (maiores de 64 anos) relacionados ao aparelho respiratório. Segundo os 

autores, os elementos gerados a partir da queima foram associados aos impactos negativos 

sobre a saúde da população, ao reforçar a necessidade de esforços públicos para reduzir e 

eventualmente eliminar essa fonte de poluição do ar, que afeta a saúde (CANÇADO et. al. 

2006).  

b) Finalidade - Identificar quantidade ocorrências de óbitos em crianças (até sete anos de 

idade) e óbitos decorrentes de doenças provocadas nos aparelhos respiratório e circulatório, 

registradas em determinado ano, categorizadas de acordo com a Classificação Internacional 

de Doenças, 9ª revisão (CID-9) códigos 460-519 e Classificação Internacional de Doenças, 
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10ª revisão (CID-10) códigos J00-J99. 

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

hab
PT

(circ) O  (resp) O OC
  (n) eMortalidad 1000*









 
 

 

Sendo: OC – Óbitos em Crianças menores de sete anos de idade  

 O(resp) – Óbitos decorrentes de doenças no aparelho respiratório 

 O(circ) – Óbitos decorrentes de doenças no aparelho circulatório 

  PT (n) – População Total no ano de referência, por mil habitantes 

Neste caso, quando menor o valor encontrado, melhor para o indicador (em termos 

sustentáveis). 

d) Fontes de Informações – DATASUS e ODM. 

 

- Educação 

a) Caracterização e relevância – Em 2003, a Assembleia Geral das Nações Unidas acatou a 

recomendação da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (CMDS) em 

Johanesburgo ao reconhecer que a educação é indispensável ao Desenvolvimento Sustentável. 

Proclamou o Decênio das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(DNUEDS), designando à Unesco a responsabilidade por sua promoção.  O objetivo desse 

Decênio, que vai de 2005 a 2014, é a promoção do ensino e da aprendizagem para todos, ao 

longo de toda a vida, como parte do processo para alcançar o Desenvolvimento Sustentável, 

conforme os documentos produzidos em Jomtien e Dacar. 

 Cabe à Educação fortalecer comportamentos relevantes para o indivíduo atuar de 

modo a produzir decorrências de valor social ao grupo de que faz parte. Assim, identificar a 

taxa de alfabetização e a taxa de profissionalização é fundamental para verificar o 

fortalecimento da taxa de educação no município. 
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A taxa de alfabetização representa a proporção da população adulta que é alfabetizada, 

considerando as pessoas com mais de 15 anos de idade que sabem ler e escrever em português 

em relação ao total da população. O desenvolvimento sustentável prevê uma nação com 

acesso à educação básica iniciada com a alfabetização.  

O resultado de uma alta taxa de alfabetização reflete em outros indicadores sociais tais 

como o aumento das condições saudáveis e a diminuição da criminalidade, bem como em 

indicadores econômicos, pois aumentam as possibilidades da inserção das pessoas no 

mercado de trabalho e melhoram a renda salarial, pois  

Este indicador pode ser utilizado como proxy das condições socioeconômicas da 
população, bem como auxiliar o planejamento, a gestão e a avaliação de políticas 
públicas na área de educação. É importante também para os gestores da área de saúde, 
visto que pessoas não alfabetizadas necessitam de tratamento especial de abordagem 
das ações de promoção e recuperação da saúde (IBGE, 2010, p. 266). 

 Em relação aos cursos profissionalizantes, o aumento acontecerá pela necessidade de 

qualificação e treinamento da mão de obra que trabalha na colheita da cana, para estar apta as 

novas atividades que exijam maior escolaridade. Moraes (2007, p. 606), alerta que a 

mecanização da colheita criará oportunidades para outras fontes de trabalhos mais 

qualificadas, como tratoristas, motoristas, mecânicos, condutores de colheitadeiras, técnicos 

em eletrônicas. Assim, haverá redução para a demanda de empregados de baixa escolaridade, 

como é o caso dos trabalhadores no corte da cana, aumentando a demanda para setores mais 

técnicos. 

 Neste caso, para identificarmos se estão sendo realizadas ações para a qualificação 

destes trabalhadores utilizaremos os dados relacionados à taxa de alfabetização somada às 

médias do total de adultos matriculados no ensino médio e ensino profissionalizante – ao 

considerar pessoas com mais de 15 anos e menos de 29 anos de idade-, mais às médias de 

matrículas no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e nos cursos, assessorias e treinamentos 

oferecidos pelos sistemas ‘S’, ou seja, pelo Sistema Nacional de Aprendizagem Rural 

(SENAR), Sistema Brasileiro de Apoio à Empresa (SEBRAE), Sistema Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço Social do 

Comércio (SESC) - considerando as pessoas adultas com mais de 29 anos de idade e menos 

de 49 anos. 

 Esse indicador se dá em virtude do demonstrado, e, por considerarmos que a maior 
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demanda de mão de obra contratada pelo complexo sucroalcooleiro é de adultos entre 18 e 49 

anos. Para que estes adultos, que já trabalham na área agrícola, sejam mantidos no mercado de 

trabalho aproveitando as outras oportunidades e fontes de trabalho, será necessária a 

profissionalização, que normalmente é dada nos níveis educacionais mencionados.  

 Desta forma, acreditamos que o indicador não será tendencioso em relação ao 

indicador da taxa de alfabetização utilizado pelo IBGE, tendo em vista que o indicador do 

IBGE utiliza a quantidade de pessoas aprovadas nas instituições de ensino, fazendo com que o 

governo pressione para que as escolas aprovem seus alunos, independente da nota obtida 

durante o ensino. 

b) Finalidade - Mensurar se houve melhoria na qualidade da educação, analisando o 

crescimento da demanda pelo ensino médio e profissionalizante, através da quantidade de 

pessoas adultas matriculadas com mais de 15 e menos de 29 anos de idade; mais a quantidade 

de pessoas matriculadas no EJA, e nos sistemas ‘S” (Cursos oferecidos pelas instituições 

Senar, Sebrae, Senai, Sesi e Sesc) com mais de 29 e menos de 49 anos de idade; adicionando 

ainda a taxa de alfabetização. 

 c) Cálculo do Indicador e pontuação –  















 







 

 2,03,0 x
PA

MssMEjax
PM

 Mp Mm  0,5) x  (i   Educação  

Sendo: i – Taxa de alfabetização 

 Mm – Quantidade de matrículas no Ensino Médio 

 Mp – Quantidade de matrículas no Ensino Profissionalizante 

 PM – População com idade de 15 a 29 anos 

 MEja – Quantidade de matrículas no Ensino de Jovens e Adultos 

 Mss – Quantidade de matrículas nos sistemas “S” 

 PA – População Adulta (de 29 a 49 anos)  
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 Consideramos que a média de idade regular para pessoas matriculadas no ensino 

médio e no ensino profissionalizante está entre os 15 e 29 anos de idade; e, em relação ao 

ensino EJA e sistemas ‘S’, consideramos que a média de idade regular é de adultos entre os 29 

e 49 anos de idade.  

 A ponderação neste caso considerou que a taxa de alfabetização deverá ter o maior 

valor em relação aos outros dois cálculos, o equivalente a 50%. Os ensinos médio e 

profissionalizante equivalem a 30% da ponderação do valor; e, a menor ponderação (20%) 

está relacionada aos ensinos EJA e sistemas ‘S’.  

 O resultado do indicador irá variar de 0 a 1, significando que se o indicador chegar ao 

valor 1 estaremos bem próximos a 100% da alfabetização e da requalificação da população; e, 

quanto mais o indicador se aproximar do valor 0, menor será a alfabetização e a qualificação 

profissional. Assim, quando maior o valor encontrado, melhor para o indicador (em termos 

sustentáveis). 

d) Fontes de Informações – IBGE Cidades, SEPLAN, Senar, Sebrae, Senai, Sesi e Sesc. 

 

 

- Habitação 

a) Caracterização e relevância – Esse indicador expressa as condições de moradia digna na 

proporção dos municípios, considerando os domicílios particulares permanentes (os alugados, 

cedidos, próprios e outros) urbanos e rurais, que tenham condições mínimas de habitalidade.  

São consideradas relevantes para este trabalho moradias dignas aquelas que atendam 

simultaneamente aos critérios básicos de: abastecimento de energia, abastecimento de água 

por rede geral e esgotamento sanitário por rede coletora ou fossa séptica.  Será calculada a 

média dos itens considerados básicos em relação aos domicílios totais, tendo em vista a 

impossibilidade de caracterizar todos os municípios individualmente. 

 A habitação é um problema social observado na expansão da cana, que pode ser 

considerado agravante à insustentabilidade, pois está relacionado à migração de trabalhadores 

motivada pela busca de trabalho no setor canavieiro. Desta forma, é importante verificar se 
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houve aumento da população, no consumo de energia, nas instalações de rede elétrica e de 

esgoto, e, melhora nas condições de moradias dignas; pois esses fatores são relevantes para 

indicar se há uma melhoria na qualidade de vida da população. 

 A relevância deste indicador para o desenvolvimento sustentável é de suma 

importância, pois a habitação é necessidade básica do ser humano, essencial para sua 

dignidade.  A moradia adequada é uma das condições determinantes para a qualidade de vida 

da população, que segundo o IBGE para ser considerada moradia digna, o domicílio tem de 

apresentar um padrão mínimo de aceitabilidade, caracterizado pela disponibilidade dos 

serviços básicos de infraestrutura (energia elétrica, rede de esgoto e abastecimento de água) 

marcantes na saúde e no bem estar da população. 

b) Finalidade - Mensurar se houve melhoria na qualidade de moradia, considerando o 

fornecimento dos serviços básicos: a energia elétrica, o abastecimento de água e a rede de 

esgoto. 

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

(total)D
RE  A En  Habitação 

  

Sendo: En – Quantidade de consumidores (urbanos e rurais) de energia elétrica 

 A – Quantidade ligações de água (em números). 

 RE – Quantidade de ligações de rede de esgoto (em números). 

 D – Quantidade total de domicílios particulares permanentes – rural e urbano 

(alugados, cedidos, próprios e outros). 

Neste caso, quando maior o valor encontrado, melhor para o indicador (em termos 

sustentáveis). 

d) Fontes de Informações –IBGE Cidades, ODM e SEPLAN. 
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- Criminalidade 

a) Caracterização e relevância – O reflexo da carência em outros indicadores sociais, 

econômicos e institucionais, é visto no aumento da criminalidade. No eixo social, o intenso 

processo de mecanização tem expulsado um grande contingente de cortadores de cana do 

trabalho formal, o que tem gerado inúmeros desempregos.  

 O desemprego é provavelmente o principal fator social que leva à exclusão social, 

causando na vida do indivíduo problemas que não atingem somente as questões de ordem 

financeira, mas, também, de ordem social, pessoal e familiar (ABREU et. al., 2008).  

 Para o IBGE a criminalidade traz grandes custos sociais e econômicos 

Além das vidas perdidas, muitas vezes prematuras tiradas pelos homicídios, gera 
sequelas emocionais nas famílias das vítimas, elevados custos hospitalares e para o 
controle da violência, e insegurança na população, interferindo negativamente na sua 
qualidade de vida. Estudos mostram que a prevenção é menos onerosa. (IBGE, 2010, 
p. 284). 

 Araújo Júnior e Shikida (2010) mencionam que há fortes evidências que o 

determinante do crime está associado ao ambiente socioeconômico. Os autores demonstram 

em estudo realizado no Estado de Minas Gerais, que nos crimes contra o patrimônio (furtos e 

roubos) existe assimetria no ciclo econômico, de forma que se aumentar o desemprego no 

município haverá um aumento no crime; da mesma forma que haverá quedas quando da 

redução do desemprego, mas em menor proporção ao do aumento. Ou seja, criminosos 

envolvidos em crimes contra o patrimônio têm mais facilidade a voltar ao mercado de 

trabalho legal. 

 A relevância deste indicador está na possibilidade de ser usado em estratégias para 

implementação de políticas de segurança pública, bem como planejamentos que visem o 

combate à exclusão social e à pobreza, causadas pela alta concentração populacional e pela 

emergente desordenação espacial, social e econômica que gera a criminalidade e o 

desemprego. Assim, iniciativas tais como geração de emprego e renda e inserção no sistema 

educacional, poderão contribuir para a redução da criminalidade.  

 Segundo Jesus (2013) crime é qualquer expressão reprovável de personalidade 

humana prevista em norma jurídica, sancionada mediante pena, lesiva ou perigosa para bens 
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ou interesses considerados merecedores da mais enérgica tutela. Estes atos reprováveis estão 

discriminados pelo autor em quase 60 tipos, todos eles com ramificações diferenciadas.  

 Para não delongarmos na tipologia criminal, utilizaremos neste trabalho os quatorze 

tipos de crimes considerados de alta prioridade e monitorados pela Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de Goiás: os crimes violentos, assim considerados internacionalmente, 

principalmente o homicídio e o latrocínio; os crimes contra o patrimônio com o uso de 

violência, popularmente chamados de assaltos, tais como o roubo a transeuntes, roubo de 

veículos, etc; e, os crimes passíveis de intervenção mais direta do Poder Público (SSPGO, 

2013). 

b) Finalidade – Identificar se houve crescimento da criminalidade no município, através do 

número de fatos e ocorrências de crimes de alta prioridade. 

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

habitantes * Mil 
PT(n)

CpI  CcP  CV  adeCriminalid 






 
  

Sendo: CV – Crimes violentos: homicídio doloso, homicídio culposo no trânsito, latrocínio e 

estupro. 

 CcP – Crimes contra o patrimônio: Roubos e furtos em geral, roubo de transeunte, 

roubo de residência, furto a residência, roubo a estabelecimento comercial, furto a 

estabelecimento comercial, roubo de veículo e furto de veículo. 

 CpI – Crimes passíveis de intervenção: tentativa de homicídio. 

 PT (n) – População total no ano de referência, por mil habitantes 

Neste caso, quando menor o valor encontrado, melhor para o indicador (em termos 

sustentáveis). 

d) Fontes de Informações – Mapa da violência27, Secretaria de Segurança Pública (SSP) e 

Polícia Civil. 

                                                
27 Mapa da violência <http://mapadaviolencia.org.br> 
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- Consumo Médio de Energia Elétrica 

a) Caracterização e relevância – A geração de energia elétrica é importante, por ser 

necessidade básica necessária à vida humana já que está diretamente relacionada com os 

requerimentos primários da humanidade, inclusive na melhoria da habitação. Todas as formas 

de utilização das fontes de energia, tanto as convencionais como as denominadas alternativas 

ou não convencionais, agridem em maior ou menor medida o nosso meio ambiente.  

 Vale ressaltar que as usinas de cana-de-açúcar, além de produzirem o álcool, utilizam o 

bagaço da cana (resíduo) do processo produtivo para co-geração de energia elétrica. Além de 

gerar energia suficiente para utilização própria, há sobras que podem ser adicionadas à rede de 

abastecimento existente, ao diminuir a dependência de energia elétrica gerada a partir dos 

combustíveis fósseis.  

 De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Nacional - BNDS, em 2010 

houve financiamento de mais de 90 empreendimentos sucroalcooleiros para ampliação das 

lavouras e co-geração de energia, inclusive previsto no Zoneamento Agroecológico da Cana 

(ZAEcana), que também visa uma diminuição dos impactos ambientais com a co-geração de 

energia elétrica ao minimizar a dependência dos combustíveis fósseis e gerando créditos de 

carbono (ZAEcana, 2009). 

 O processo de transformação de uma energia em mais de uma forma de energia útil é a 

chamada co-geração de energia, muito utilizada por meio do resíduo sólido do processo 

produtivo das usinas sucroalcooleiras. A utilização dos resíduos orgânicos nas indústrias 

sucroalcooleiras visa proporcionar um aproveitamento sustentável ambiental e 

economicamente, como é o caso do bagaço da cana nas caldeiras das próprias usinas que é 

convertido em vapor e em energia elétrica pela cogeração. Essa cogeração proporciona as 

usinas uma dependência praticamente zero de outra fonte de energia, aliando à utilização 

sustentável de um resíduo (CARRIJO, 2008).  

 Cada tonelada de cana-de-açúcar produz em média 240 a 280 quilos de bagaço 

utilizado ultimamente para gerar vapor. Algumas usinas chegam a produzir tanta energia que 

o excedente é vendido às empresas de energia, sendo possível abastecer cidades inteiras. 
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O bagaço é o resíduo sólido da produção de açúcar e álcool, destinado basicamente à 
geração de energia, nas formas térmica, mecânica e elétrica. Essa energia é capaz de 
suprir toda a demanda das unidades produtoras e ainda gerar excedentes exportáveis à 
rede elétrica (MAPA, 2007, p. 5). 

 A venda de excedentes de energia em co-geração tem sido uma atividade atraente, vez 

que aproveita o resíduo da produção de açúcar e álcool para obtenção de uma terceira fonte de 

receitas para as usinas sucroalcooleiras. Além do mais, contribui para a diversificação e a 

expansão da matriz elétrica brasileira, dando suporte ao aumento da demanda por eletricidade 

(FODRA, 2012).  

 Desta forma, a quantidade (em Mwh) do consumo de energia em relação a quantidade 

de consumidores deve ser analisada, pois para o Desenvolvimento Sustentável a diminuição 

no consumo de energia pode ser indicador de haver formas alternativas de abastecimento de 

energia. Os resultados sugerem ainda que o etanol oferece benefícios em termos de reduções 

no consumo de energia. 

 A relevância deste indicador se justifica, pois algumas usinas sucroalcooleiras já 

produzem a cogeração de energia que consome, com o bagaço da cana, reduzindo a emissão 

de CO2 e chegando até a vender a produção excedente. Para tanto, neste trabalho serão 

considerados os consumos no setor industrial, rural, público, comercial e residencial. 

b) Finalidade - Mensurar se houve redução no consumo de energia elétrica no município em 

função do setor sucroalcooleiro. 

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

 

 

Sendo: EMwh – Consumo de Energia elétrica em megawatt-hora 

 E(n) – Consumo de Energia elétrica em números de estabelecimentos 

 PT (n) – População Total no ano de referência, por mil habitantes 

Neste caso, quando menor o valor encontrado, melhor para o indicador (em termos 

sustentáveis). 

)(/ nPT
E

 E
  Energia

(n)

Mwh
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d) Fontes de Informações – IBGE e SEPLAN. 

 Da mesma forma que nos índices anteriores, os seis indicadores aqui adotados são 

considerados os de maior relevância, pois acreditamos que serão capazes de refletir se houve 

um desenvolvimento no perfil social no município. 

 

2.3.4 – Índice Institucional 

O índice institucional merece maiores esclarecimentos, já que seus indicadores são 

baseados em políticas e gestão pública, e segundo o Ipea (2010, p. 667), a avaliação de 

políticas públicas ou programas desenvolvidos por instituições públicas “não constitui tarefa 

simples. Para tal, existem diversas ferramentas à disposição dos avaliadores, cada qual 

ancorada em distinta tradições e perspectivas teórico-metodológicas”. Mesmo diante da 

dificuldade de serem mensurados, devem refletir a estrutura, a dinâmica e o funcionamento 

das instituições públicas municipais, com os critérios (já mencionados) de confiabilidade, 

disponibilidade e relevância, necessários para formação de indicadores.  

Goldemberg (2013) aponta que somente com políticas públicas estrategicamente 

adequadas, foi possível que o governo brasileiro conquistasse o primeiro lugar mundial na 

produção de etanol por meio da cana de açúcar.  

Amaral et. al. (2008) estabelecem que na área institucional, o compromisso do Brasil 

para com a sustentabilidade deve ser avaliado com o desenvolvimento e implantação de 

rigorosas estruturas legais, pois a estrutura legal (a legislação) que regula a produção de 

álcool no Brasil é complexa e uma das mais severas do mundo. No caso do setor 

sucroalcooleiro é necessária legislação adequada e mais ágil. Segundo os autores, a 

quantidade de leis brasileiras relativas à proteção ambiental combina desenvolvimento 

econômico social com a preservação ambiental. 

 Bellen (2006, p. 135) destaca como indicadores para serem utilizados no Dashboard of 

Sustainability na dimensão institucional a implementação estratégica do desenvolvimento 

sustentável, a cooperação internacional, o acesso à informação, a infra-estrutura de 

comunicação, a ciência e a tecnologia, os desastres naturais – preparo e resposta, e, o 
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monitoramento do Desenvolvimento Sustentável. 

 Sachs (1993) não estipula o termo institucional diretamente, mas demonstra no critério 

político nacional e critério político internacional os critérios baseados no papel do Estado e 

dos organismos internacionais na proposição dos projetos e das políticas públicas para a 

regulação econômica e ambiental, em âmbito nacional e internacional.  

 A discussão sobre a sustentabilidade institucional foi amplamente desenvolvida na 

Universidade de Maryland, tendo seu foco voltado para a administração de empresas, mais 

especificamente para a administração estratégica e planejamento estratégico. Nesses 

conceitos, os Administradores de desenvolvimento devem estar certos de que os recursos 

estarão disponíveis para a organização no longo prazo, pois existirá uma demanda suficiente e 

duradoura para os seus produtos.   

 Assim, a sustentabilidade institucional é a habilidade que a instituição tem para 

produzir resultados (outputs) demandados, de forma que os insumos sejam suficientes para 

continuar a produção em taxa estável e crescente, ao longo prazo. Resultando a 

sustentabilidade em equilíbrio dinâmico, que necessita de atenção interminável, e, as 

instituições em produção constante com eficiência, legitimidade e úteis (GOLDSMITH, 

1992). 

 Essa visão de sustentabilidade institucional de Goldsmith (1992) tem sido utilizada por 

muitas instituições de países em desenvolvimento. As instituições consideram que uma 

organização que consiga se adaptar aos mercados, às tecnologias e aos desafios será uma 

organização sustentável, com habilidade de produzir resultados em longo prazo; e, 

recomendam às organizações uma administração estratégica com a observância em: projetos 

institucionalmente sustentáveis com a análise dos atores envolvidos; promoção de gestão 

estratégica nos planos estratégicos com a discussão dos objetivos do grupo; desenvolver um 

marketing para criar a demanda necessária; redução da dependência do projeto utilizando 

recursos e pessoal local; desenvolvimento e treinamento de pessoal; pequenas ações locais 

com análise das tentativas, seus erros e acertos; e, descentralização da produção para a 

proximidade da realidade local.  

 Já o IBGE (2010) considera os indicadores institucionais em relação: ao quadro 
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institucional (ratificação de acordos globais e a existência de conselhos municipais de meio 

ambiente), e capacidade institucional (considerando os gastos com pesquisa e 

desenvolvimento, o acesso aos serviços de telefonia e o acesso à internet). 

O surgimento e o incremento de movimentos sociais no seio da população, cobrando 

melhores condições de trabalho, respeito ao meio ambiente, redução das desigualdades sociais 

e raciais, entre outras mudanças fizeram com que as organizações passassem a conferir maior 

importância para esses fatores institucionais até então menosprezados. Sendo a participação 

popular essencial para que se definam as finalidades, as estratégias e a concretização das 

ações para o desenvolvimento. 

Na comparação dos índices do IBGE (2010), de Bellen (2006), das Nações Unidas 

(2007), de Fonseca (2010) e os conceitos de Goldsmith (1992), foram definidos pela autora os 

indicadores constantes na Tabela 2.5, que deverão demonstrar o institucionalismo (ou 

democracia institucional), referente à democracia participativa; a atuação dos atores das 

políticas públicas em relação à preocupação com o desenvolvimento sustentável; a existência 

de planejamento municipal; e, a forma que as ações públicas são comunicadas aos 

destinatários das políticas públicas (policytakers) conforme segue: 

Tabela 2.5 - Índice Institucional – variáveis, indicadores e fontes. 

ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

Indicadores Variáveis Fonte(s) 

Gestão Democrática 

Considerando a existência de Conselhos Municipais 
para a gestão democrática municipal avaliada pela 
sua existência, paridade e atividades realizadas nos 
últimos 12 meses. 

Pesquisa de campo 
com entrevistas 
nas prefeituras 

Responsabilidade Fiscal Considerando Índice de Responsabilidade Fiscal, 
Social e de Gestão (IRFS) no município. 

CNM 

Planejamento 
Municipal 

Considerando a existência de Plano Diretor 
definido no município, bem como a participação 
pública. 

Pesquisa de campo 
com entrevistas 
nas prefeituras 

Políticas Públicas 

Considerando a existência de projetos relacionados 
ao meio ambiente, à preocupação com a expansão 
da cana, e normas de políticas utilizadas pelas 
usinas em relação aos seus principais poluentes 
(queima, bagaço e vinhaça); e, o tempo em média 
de identificação de um problema público até a sua 
implementação (necessidades urgentes).  

Pesquisa de campo 
com entrevistas 
nas prefeituras e 
nas usinas 

Judicialização do A participação dos atores públicos - Juízes e do Tribunal de Justiça, 
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Processo Ministério Público-  em processos e ocorrências 

relativas ao meio ambiente e a expansão da cana 
Ministério Público 
e Fóruns locais. 

Comunicação 
Meios de comunicação existentes, veículos de 
mídia e atividades de divulgação das ações 
públicas. 

Pesquisa de campo 
com entrevistas 
nas prefeituras 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

- Gestão Democrática 

a) Caracterização e relevância – Loureiro e Cunha (2008) mencionam que são os processos 

democráticos que garantem a participação política de cada cidadão, a livre associação, a 

escolha de grupos dirigentes dos nossos representantes no governo, e a proteção da vida 

individual. Que tais processos definem a destinação dos recursos públicos e o sentido das 

políticas de Estado com efeitos diretos sobre as múltiplas dimensões da vida em sociedade.  

 Nesse contexto, nas discussões relativas a espaços públicos de gestão e participação, é 

essencial a ideia de que a mobilização social e os tipos de representação devem buscar um 

novo modo de relacionar Estado e sociedade civil, para que haja um novo modo de governar 

com a presença de agentes não-estatais nos órgãos públicos, no exercício do denominado 

controle social.  

 Já Cavalcante e Ferraro (2002) mencionam que no Brasil existe uma distância enorme 

entre a sociedade e o Estado, o que faz necessário uma proposta política que aumente o 

controle democrático do Estado pela sociedade civil através de participação organizada que 

estabeleça ações, procedimentos e regras de melhor convívio dos atores sociais e das 

instituições em busca de um Desenvolvimento Sustentável. Segundo os autores a estratégia 

política seria a constituição de redes de sustentabilidade da participação. No limite da utopia a 

sociedade civil inteira se constituiria em uma rede compactada que substitui o próprio Estado. 

O uso do indicador deverá verificar se houve gestão democrática municipal avaliada 

pela sua existência, paridade e atividades realizadas nos últimos 12 meses, considerando ainda 

a existência de conselhos municipais ativos. Segundo o IBGE (2010), a partir dos anos 1990, 

em decorrência do conhecimento sobre Desenvolvimento Sustentável, surgem novos temas 

relacionados à cooperação multilateral, com a governança local, participação, 

descentralização e a emergência da sociedade civil; o que reflete na necessidade de uma 
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gestão democrática, pois 

O desenvolvimento da participação comunitária na gestão pública na forma de 
conselhos é expressão dessa nova forma de articulação da sociedade civil, 
constituindo-se em importante mecanismo de consulta e exercício da participação 
popular, sendo sua institucionalização uma forma de capacitação para a gestão local. A 
existência de conselhos municipais ativos revela o nível de organização municipal no 
que se refere à democratização da gestão de políticas públicas. Particularmente, as 
implicações ambientais decorrentes do processo de desenvolvimento é um dos pilares 
do conceito de desenvolvimento sustentável (IBGE, 2010, p. 348). 

 Segundo dados do IPEA (2010), a disseminação e o fortalecimento dos conselhos 

nacionais relevantes para as políticas públicas incentivaram a participação dos conselhos no 

nível municipal.  

 Diante do crescente número de Conselhos Municipais, ainda segundo o Ipea (2010, p. 

582), “é possível dizer que as evidências apontam em direção ao fortalecimento das formas 

institucionais de inclusão da sociedade e de seus cidadãos na tomada de decisão e no 

acompanhamento das políticas públicas conduzidas pelo aparato estatal”. 

Após a Constituição de 1988, os conselhos municipais se tornaram realidade inevitável 

e parte fundamental do processo de implementação, execução e controle das políticas públicas 

locais, podendo ser verificado o aumento considerável do número de conselhos municipais no 

Brasil na Figura 2.5. 

Acredita-se que o grande aumento dos Conselhos ocorreu em base dos pressupostos do 

artigo 225 da Constituição Federal, que atribuiu ao poder público e à coletividade, dentre 

outras incumbências, o dever de defender e preservar o ambiente ecologicamente equilibrado 

para as gerações presentes e futuras; característica da sustentabilidade.  

 Desta forma, a participação democrática visando um perfil sustentável através dos 

Conselhos é a melhor forma de se garantir a apropriação dos bens naturais pela sociedade, 

sem que se alterem as suas propriedades e nem provoque danos ou produza riscos que alterem 

as suas propriedades (QUINTAS, 2000), como por exemplo, os Conselhos do Meio Ambiente, 

da Criança e do Adolescente, da Educação, da Habitação, dos Idosos, etc. 
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Figura 2.5 - Disseminação de conselhos nos municípios brasileiros, por área de atuação - IPEA 2010 
Fonte: MUNIC/IBGE apud IPEA (2010) 
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 Essa realidade demonstra mais força, acrescida do “efeito Rio 92”, instituíram-se 

conselhos, comitês de bacias, Agendas 21, coletivos jovens e outras instâncias, que, baseados 

em leis e acordos específicos, muito vêm contribuindo para a consolidação da participação 

popular nas diversas esferas de consulta e decisão.  

 Por outro lado, a construção e o funcionamento desses coletivos acentuam os desafios 

que se impõem para a efetiva implementação da gestão participativa no uso e na distribuição 

dos bens naturais, especialmente no que tange à equitativa possibilidade de acesso e 

intervenção dos grupos sociais que têm seus interesses representados ou cujos interesses são 

atingidos pela discussão (LOUREIRO e CUNHA, 2008). 

 Os conselhos se destacam por apresentarem em sua constituição espaços de expressão 

da melhor representatividade democrática, onde se estabelecem gestão e diálogos entre as 

organizações da sociedade civil, os governos e as políticas públicas específicas (setoriais, 

temáticas, de programas). Assim, estes espaços públicos merecem ser resguardados e 

fortalecidos com a participação direta, no qual, se aprende a construir uma cultura 

democrática, popular e cidadã no Brasil. 

  Segundo Loureiro e Cunha (2008), a opção por privilegiar o processo constitutivo dos 

conselhos, enquanto momento educativo e de exercício da cidadania, ocorre por o entender 

como fundamental para o funcionamento do espaço público, em que estão inscritos as 

intencionalidades, os diálogos e as disputas dos agentes sociais que participaram do processo 

democrático, e, da mesma forma, onde está inscrita a concepção que norteará o grupo 

formado em sua prática de gestão democrática.  

 Segundo Cavalcante e Ferraro Junior (2002, p. 179) a questão sobre a gestão 

democrática está em se se deve ou não contribuir ou organizar. Mas, se há uma reprodução 

dos modos dominantes por meio das organizações, pois para os autores a pura organização 

social não garante a negociação de um novo contrato social, e, podem passar a compor parte 

de uma estrutura que sustenta os atuais paradigmas, modos de subjetivação e sustentabilidade 

do status quo. Desta forma, as organizações democráticas devem estar bem estruturadas em 

sua gestão, fortalecido por intermédio da educação, ao visar o Desenvolvimento Sustentável, 

conforme mencionado na Rio + 20 

A apropriação das políticas pelas populações interessadas constitui o principal fator do 
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seu sucesso, pois as transformações que o planeta exige precisam se enraizar nas 
condições concretas de vida das pessoas. E, para isso, novos instrumentos de 
participação e controle social devem estar associados aos desafios que temos para 
processar as mudanças necessárias no atual paradigma de desenvolvimento (Outro 
Futuro é Possível, 2012, p. 33). 
 

Assim, o indicador de Gestão Democrática deverá demonstrar a existência de projetos 

relacionados à conservação do meio ambiente e de preocupação com a expansão da cana-de-

açúcar. Neste caso a Gestão Democrática também está diretamente relacionada com a gestão 

ambiental, conforme a definição de Quintas 

um processo de mediação de interesses e conflitos entre atores sociais que agem sobre 
os meios físico-natural e construído (...) define e redefine, continuamente, o modo 
como os diferentes atores sociais, através de suas práticas, alteram a qualidade do 
meio ambiente e também como se distribuem os custos e os benefícios decorrentes da 
ação destes agentes (QUINTAS, 2000, p. 17). 

 Além de considerar, segundo Loureiro e Cunha (2008), os aspectos relacionados com 

a gestão ambiental é também necessário considerar alguns critérios que avaliem a gestão 

participativa dos conselhos democráticos, não sendo fundamental mostrar apenas resultados, 

mas garantir a disponibilidade de elementos objetivos que balizem as discussões e o 

aprimoramento do processo de gestão e de tomada de decisões. 

 

b) Finalidade - Mensurar a existência e o crescimento de gestão democrática, considerando a 

quantidade e a representatividade dos conselhos municipais. 

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

(n) AR  CM   aDemocrátic Gestão   

Sendo: CM – quantidade de Conselhos Municipais existentes 

 AR – número de atividades realizadas no ano de referência 

 n – ano de referência 

Neste caso, quando maior o valor encontrado, melhor para o indicador (em termos 

sustentáveis). 

d) Fontes de Informações – Pesquisa de Campo com entrevistas junto às prefeituras. 
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- Responsabilidade Fiscal 

a) Caracterização e relevância – A saúde fiscal do município será refletida sobre o déficit ou 

superávit orçamentário, ou seja, se a receita municipal supera seus gastos, devendo configurar 

como positiva para o superávit e negativa para o déficit. A responsabilidade com as contas 

públicas é tão importante que o governo criou a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei 

Complementar nº 101 de 24 de maio de 2000, que estabelece normas de controle dos gastos 

de estados e municípios, condicionado a sua capacidade de arrecadação de tributos. Tal 

medida foi justificada pelo costume, na política brasileira, de gestores promoverem obras de 

grande porte no final de seus mandatos, deixando a conta para seus sucessores.  

 O indicador deve expressar a responsabilidade municipal em relação aos seus gastos, o 

que reflete problemas em outros índices quando seu resultado é negativo. Segundo a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101) a responsabilidade na gestão fiscal 

pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios 

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.  

 Desta feita, deverá haver durante o cumprimento de metas, o equilíbrio entre receitas e 

despesas, observando os limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de 

despesas com pessoa, seguridade social, dívidas consolidadas, operações de crédito, etc. 

Esse indicador também é relevante, visto que a responsabilidade fiscal é controlada 

pela política fiscal de um governo, sendo sustentável se a dívida em dado período de tempo é 

igual ao valor presente dos superávits primários futuros. Em outras palavras, a política fiscal é 

sustentável se uma dada sequência de dívida pública e déficits primários satisfazem à 

condição de equilíbrio orçamentário intertemporal. Segundo Marques Junior e Jacinto (2011) 

o indicador de política fiscal é importante no crescimento municipal, pois 

Assim, se r > λ e houver déficits primários, a razão dívida/produto crescerá a uma taxa 
superior a r – λ. Em algum ponto do tempo, o governo não conseguirá rolar a  dívida e 
terá de adotar medidas visando interromper o processo de acumulação de dívida 
pública. O ponto no qual o processo será interrompido depende das expectativas dos 
agentes. Quando o público perceber que a política fiscal é insustentável, deixará de 
comprar títulos públicos, forçando uma mudança de política. (...) Admitindo-se a 
condição chamada de “jogo não Ponzi”, segundo a qual os credores não vão comprar 
indefinidamente os títulos públicos, uma política fiscal é sustentável se a dívida em 
dado período de tempo for igual ao valor presente dos superávits primários futuros 
(MARQUES JUNIOR, JACINTO, 2011, p. 265) 
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As finanças públicas têm sua relevância determinada pelas funções exercidas pelo 

Estado por meio da política fiscal, realizada por meio da obtenção das receitas e da execução 

das despesas públicas. Portanto, a atividade financeira do Estado se explica como a atividade 

de obter receita pública, realizar despesa, criar crédito e gerir orçamento público. 

A questão relacionada ao desempenho municipal, principalmente relativo às áreas 

fiscal, social e de gestão, levou a Confederação Nacional de Municípios (CNM) a criar um 

Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão (IRFS) para compreender e avaliar a 

gestão municipal, respeitando o atendimento das necessidades coletivas por meio de seus 

agentes e órgãos.  

Segundo Freitas (2012), o IRFS foi criado com o objetivo de disseminar a 

compatibilização da responsabilidade fiscal com a responsabilidade social e de gestão, uma 

vez que reflete o desempenho das cidades que oferecem à sociedade um parâmetro de 

avaliação das administrações públicas municipais, que não se limita aos controles da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), pois compreende também as medidas de eficiência interna e 

de responsabilidade social. 

O Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão (IRFS) é subdividido em três 

sub-índices (Fiscal, Social e Gestão) que, por sua vez, são compostos por outros índices 

específicos – 16 ao todo. Esses índices são calculados a partir das informações prestadas pelas 

próprias prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a outros órgãos oficiais, como 

o Datasus e o Inep; atribuindo anualmente aos municípios valores de desempenho que variam 

de zero a um.  

Este sistema é similar ao método empregado pela ONU na atribuição de valores do 

IDH. A média atribuída aos indicadores é de 0,500; desta forma qualquer índice que fique 

acima de 0,500 reflete a situação de uma cidade que se encontra em um patamar melhor que a 

média, de acordo com o explanado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM, 

2013). 

Compõem o IRFS seus sub-índices: Fiscal o endividamento, a suficiência de caixa, o 

gasto com pessoal e o superávit primário; Gestão o custeio da máquina, a legislação per 

capita, a legislação em relação a Receitas Correntes Líquidas (RCL) e o grau de investimento; 
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e, no Social os gastos com saúde e saneamento deduzidos as transferências ao Sistema Único 

de Saúde (SUS), à cobertura vacinal, a taxa de mortalidade infantil, a média de consultas 

médicas por habitantes, o gastos com educação, a taxa de abrangência da rede municipal de 

ensino, a taxa de abandono escolar da rede municipal de ensino e o percentual de professores 

da rede municipal com formação superior. 

Neste trabalho, utilizaremos todos os indicadores do IRFS, por acreditarmos que além 

do indicador Fiscal os indicadores de Gestão e Social mensuram a proporção da receita 

corrente líquida dos municípios gastos com custeios, refletindo informações diferentes das já 

utilizadas anteriormente.  

Um exemplo é que foi verificada no índice social a taxa de mortalidade, se aumentou 

ou não decorrente de problemas respiratórios e ou circulatórios; mas, não foi considerado se 

houve gastos e ou investimentos na saúde, apenas verificamos se aumentaram ou não os casos 

de mortalidade. Assim, tudo que está relacionado com responsabilidade em relação à gastos 

governamentais serão considerados para o cálculo de responsabilidade fiscal. 

Com estes dois instrumentos para controle de Gestão Financeira (IRFS e LRF), os 

municípios brasileiros passam a ter maior responsabilidade para controle, e a sociedade 

adquire maior possibilidade de transparência e participação na administração pública. 

b) Finalidade - Mensurar se houve gestão financeira responsável no município, considerando 

o IRFS constante na Confederação Nacional dos Municípios no período em análise.  

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

 

 IRFS  (n) Fiscal lidadeResponsabi   

O índice varia de zero a um, sendo 0,500 a medida atribuída aos indicadores. Neste caso,  

quanto maior o valor melhor para o indicador em termos sustentáveis. 

d) Fontes de Informações – Confederação Nacional de Municípios (CNM). 
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- Planejamento Municipal 

a) Caracterização e relevância – A falta de planejamento municipal participativo pode 

resultar em um processo político que atenda essencialmente aos anseios de segmentos 

particulares, sem levar em consideração as necessidades básicas da população. Com o 

Planejamento Municipal é possível definir melhor as políticas públicas de educação, saúde, 

renda mínima, reforma agrária e crédito; ou seja, ações que têm um papel essencial na 

habilitação das parcelas mais pobres da sociedade. 

 Desse modo, desenvolvimento passa a ser visto para toda a sociedade e não para uma 

pequena parcela desta. É necessário que tenha participação do setor produtivo (detentor do 

capital, da capacidade industrial, do conhecimento técnico e organizacional), do terceiro setor 

(com projetos e experiências de inclusão social e econômica em segmentos carentes) e da 

sociedade civil (com sua participação ativa na elaboração, implementação e monitoramento 

de projetos de desenvolvimento nacional).  

 Silva e Souza-Lima (2010) mencionam que no Brasil não há tradição democrática no 

planejamento de políticas públicas de governo, pois elas apresentam características precárias 

no que se refere à sustentabilidade, a médio e longo prazos, em função da ausência de 

participação da maioria da sociedade civil na elaboração das políticas de desenvolvimento 

econômico, social, ambiental e institucional, e que 

apesar das condições institucionais favoráveis ao desenvolvimento dessas políticas, 
cada vez mais, no cenário político do País, os governos locais, com seus orçamentos 
seriamente comprometidos, são os responsáveis pela elaboração e pela implementação 
de políticas públicas locais que vislumbrem um futuro mais promissor para os 
brasileiros e para o Brasil, tanto na perspectiva socioeconômica quanto na ambiental 
(SILVA e SOUZA-LIMA, 2010, p. 6). 

Segundo Vieira (2007) o desenvolvimento deve estar fundamentado no planejamento 

participativo e nos aspectos éticos de atendimento das necessidades humanas fundamentais e 

de consciência ecológica das sociedades, com seu enfoque na prevenção e na adaptação do 

planejamento local e territorial, para a aplicação nos sistemas complexos, dentro dos moldes 

da pesquisa-ação de corte sistêmico ou da gestão integrada e participativa dos recursos 

naturais.  

Desta forma o planejamento participativo local traz a proposta de contribuir para o 

Desenvolvimento Sustentável dentro de certo território ou localidade, sempre com a 
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participação da comunidade, daí a importância da participação democrática neste indicador. 

 Na participação do planejamento municipal deve ser observada a inclusão de fóruns de 

discussões e de órgãos parceiros, de grupos, associações, igrejas, poder legislativo, sindicatos 

e segmentos representativos não organizados da comunidade, com o objetivo de discutir as 

propostas e seus objetivos para com isso conseguir a adesão destas instâncias ao programa de 

planejamento municipal e a implementação.  

Portanto, a participação popular visa a formação de habilidades e competências para a 

construção de um processo de Planejamento Municipal Participativo que, por sua vez, deve 

resultar na elaboração do Plano de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável 

(PDLIS)28; este é o documento base para a implementação das ações definidas pela população 

em prol do desenvolvimento do seu município. 

b) Finalidade – Identificar se existe plano diretor e mensurá-lo com a participação 

democrática. 

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

2   MunicipaltoPlanejamen0     
 PPDPD  MunicipaltoPlanejamen




 

Sendo: PD – Existência de um Plano Diretor 

 PPD – Participação democrática da população em sua elaboração 

 Apesar de não ser obrigatório para municípios com menos de 20 mil habitantes, a 

implementação do Plano Diretor demonstra responsabilidade com o planejamento municipal. 

Desta forma, identificar se existe plano diretor e mensurá-lo com a participação democrática 

demonstra maior responsabilidade institucional. Neste caso, o valor será calculado com um 

ponto para cada existência, variando de 0 a 2. Quanto maior o valor encontrado, melhor para 

o indicador (em termos sustentáveis). 

                                                
28 O Plano de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (PDLIS) é uma metodologia desenvolvida no 
Brasil em 1997 e que foi lançada pelo Conselho da Comunidade Solidária, com vistas a: 1) superar a pobreza; 2) 
articular desenvolvimento econômico ao humano e social; 3) instituir-se em uma estratégia contra-hegemônica 
do processo de globalização; 4) ser uma estratégia para a sustentabilidade; e, 5) transformar a sociedade rumo à 
democracia, cidadania e sustentabilidade (CAVALCANTE e FERRARO JÚNIOR, 2002, p. 165). 
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d) Fontes de Informações – Pesquisa de Campo com entrevistas junto às prefeituras. 

 

- Políticas Públicas 

a) Caracterização e relevância – O conceito de políticas públicas neste trabalho deve ficar 

definido, vez que existem conotações diferentes: uma no sentido de ser a atividade humana ao 

exercício do poder sobre o homem, sua obtenção e manutenção (na língua inglesa conhecida 

por politics); e outra no sentido de orientação para decisão e ação (policy). Neste trabalho o 

termo política pública segue o segundo sentido da palavra, de que tratam os conteúdos de 

decisões políticas e do processo de construção e atuação dessas decisões (SECCHI, 2010). 

Essa ferramenta utilizada para enfrentar um problema público, visando sua orientação e a 

resolução do problema entendido como coletivamente relevante é o que chamamos de política 

pública. O que determina se é pública é o seu foco: resolver o problema público. 

 Sendo o foco da política pública, o problema público, este pode ser conceituado como 

a diferença entre a situação atual e uma situação ideal para a realidade pública, quando um 

status quo é considerado inadequado, existindo a possibilidade de uma situação melhor 

(SJÖBLOM, 1984; SECCHI, 2010).   

 Essa situação de mudança do status quo torna-se um problema quando mobiliza a ação 

política expressando a ação de grandes grupos, quando constitua uma situação de crise, 

calamidade ou catástrofe, ou represente uma situação de oportunidade ou de vantagens a 

serem obtidas com o tratamento daquele problema, pois 

Os problemas – que podem ser atuais ou potenciais - não existem como unidades 
isoladas, mas se apresentam como um conjunto resultante de: demandas políticas e 
sociais, necessidades identificadas, juízos de valor sobre certa realidade e 
compromissos políticos assumidos (NAJBERG, 2003, p.100). 

 O Estado deveria cumprir um rol ambivalente, regulando a governança, 

desempenhando um papel fundamental na elaboração de respostas a desafios globais, aos 

problemas ambientais e aos impactos sociais. Segundo o caderno Outro Futuro é Possível 

(2012, p.33) o desafio na Rio + 20 seria a definição dos processos decisórios para sua 

implementação. Mas, ao contrário disso, ficou demonstrada a impotência da governança 
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internacional frente à crise financeira, demonstrando que siglas como FMI, BM, OMC29 não 

estão à altura desta responsabilidade. A própria ONU, parceira indispensável das mudanças, 

demonstrou-se profundamente fragilizada.  

 As exigências da gestão democrática do século XXI requerem mudanças mais 

profundas que as reformas dos sistemas institucionais da ONU. A invenção dos novos 

sistemas políticos democráticos capazes de expressar as energias dos povos e de cada cidadão 

e cidadã deste século se impõe como uma tarefa histórica, que também está sendo analisada 

neste trabalho, que deverá nortear as políticas públicas. 

Para isso, a ONU e os governos nacionais devem: promover políticas de 
financiamento descentralizado e direto aos poderes locais para projetos de 
sustentabilidade; (...); adotar (e apoiar a sua implantação em escala mundial) sistemas 
locais de indicadores sociais, ambientais, políticos, econômicos e culturais que 
mensurem a qualidade de vida nas cidades (Outro Futuro é Possível, 2012, p. 34) 

 As políticas públicas em regiões de expansão de cana-de-açúcar devem privilegiar 

projetos relacionados à diminuição das principais fontes de poluentes das usinas 

sucroalcooleiras: a queima da lavoura de cana, as emissões atmosféricas das unidades de 

geração de calor e eletricidade a partir do bagaço e os efluentes líquidos, as águas de lavagem 

e o vinhoto proveniente das destilarias. As usinas mais modernas e mais focadas à 

sustentabilidade já apresentam grande capacidade de enfrentamento desses problemas ao 

conseguir aproveitar alguns de seus resíduos. 

 As políticas públicas são regidas por agentes da Administração Pública, regida por 

princípios que se encontram discriminados na Constituição Federal (art. 37). Estes princípios 

são base de toda a atividade administrativa e regulam as ações dos órgãos públicos e de seus 

administradores e servidores, bem como do estabelecimento de políticas. 

 Dentre estes princípios, o da eficiência foi inserido na Constituição com o objetivo de 

transformar o modelo de administração burocrática em administração gerencial voltada mais 

para melhor uso dos meios ao alcance dos objetivos propostos. Esse princípio da eficiência, 

que até então, era um princípio implícito, balizado pelos princípios da moralidade e finalidade 

da administração pública, tornou-se explícito, ganhando força e vinculando a atuação da 

Administração de forma mais rígida.  

                                                
29 Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) e Organização Mundial do Comércio (OMC). 
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 Segundo Di Pietro (2013), o princípio da eficiência deve-se impor a todo o agente 

público em realizar as suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Desta 

forma, tal princípio exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório 

atendimento às necessidades da comunidade e de seus membros; relacionado diretamente ao 

modo de atuação do agente público (do qual se espera melhor desempenho possível em suas 

atribuições) e ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública em seus 

objetivos de alcançar melhores resultados na prestação do serviço público. 

 É por meio deste princípio que as políticas públicas devem se pautar, para que a 

atividade estatal exercida por seus agentes públicos sejam prestadas com eficiência. A 

regulação das atividades políticas é necessária. Assim, a segunda vertente do princípio da 

eficiência visa regular a atuação dos agentes públicos com vistas a prestar um serviço público 

de qualidade e eficiente.  

 Foi necessário mudar a mentalidade do servidor, implementando uma atuação idêntica 

a que é executada no setor privado, de maximização dos resultados, redução dos custos e 

satisfação do cliente (que nesse caso é a sociedade), tudo isso utilizando os meios de que 

dispõe Hely Lopes Meireles 

Dever de eficiência é o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições 
com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da 
função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com 
legalidade, exigindo resultados positivos para serviço público e satisfatório 
atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros (MEIRELES, 1999, 
p. 60). 

 É importante verificar se a consciência dos agentes públicos foi transformada, pois 

hoje não basta para eles apenas executarem seus serviços de acordo com a legalidade se ele 

não atingir os fins últimos a que se propõem. A finalidade maior da execução de uma 

atividade pública é oferecer à sociedade um serviço rápido, eficiente e com resultados 

positivos, que tragam retorno aos anseios sociais.  

 Desse modo, o tempo médio de estabelecimento de uma política pública relacionada 

aos problemas ambientais e sociais é importante fator de sustentabilidade, pois isso 

demonstrará se os agentes responsáveis pelas políticas públicas, juntamente com a 

participação democrática, estão preocupados com a eficiência do serviço público, no bem 

estar social e nos impactos negativos que tal problema pode causar à sustentabilidade.  
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 b) Finalidade - Mensurar a eficiência da política pública no município, através do tempo 

médio (em dias) entre a identificação de um problema público emergente (como em casos 

ambientais) até a implementação da política. Deste resultado, subtrai a quantidade de projetos 

em execução relacionados com a conservação do meio ambiente e com a expansão da cana; 

assim, o valor encontrado determinará o valor eficiência da política pública.  

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

Proj - TM   Públicas Políticas   

Sendo: TM – Tempo médio para implementação de uma política pública urgente. 

 Proj - Projetos em execução existentes em relação a preocupação ambiental e a 

expansão da cana-de-açúcar. 

 Neste caso será considerado um ponto positivo para cada projeto existente. O tempo 

médio é a informação de quantos dias em média foi necessário para que a última política 

pública do ano, em caráter de emergência, demorou em ser aprovada e implementada após a 

identificação do problema. Deste total, subtrai-se a quantidade de projetos existentes. O 

resultado é de que quanto menor o valor encontrado, melhor para o indicador (em termos 

sustentáveis). 

d) Fontes de Informações – Pesquisa de Campo com entrevistas junto às prefeituras. 

 

- Judicialização do Processo 

a) Caracterização e relevância – Os Atores das políticas públicas, segundo Secchi (2010, 

p.78), são todos os envolvidos no ambiente político, com interesse no processo político 

público e que podem influenciar de alguma forma o conteúdo e os resultados da política 

pública são atores30.  

 Os atores conseguem sensibilizar a opinião pública acerca dos problemas relevantes 

para a coletividade e têm influência na decisão do que entra ou não na agenda, estudando e 
                                                
30 Secchi (2010) esclarece que a opinião pública e a comunidade internacional não são atores. Mas o Instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística e a Organização das Nações Unidas são atores. 
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elaborando propostas, ao tomar decisões e ao fazer intenções no que deveria ser 

implementado. Nota-se que a atuação dos atores deve ser muito dinâmica, participativa e 

interativa, vez que são eles que influenciam o processo de política pública, o que nos remete 

também ao princípio da eficiência no serviço público já mencionado.  

 Os atores públicos são entendidos como indivíduos historicamente determinados, 

constituídos e se constituindo socialmente em ações políticas com vistas à transformação 

societária, tendo como foco a responsabilidade social, em sua essência, o que implica em 

qualquer relação com os stakeholders – seja na esfera ambiental, social, política, econômica 

ou legal –, a qual deve ser orientada pela transparência e pela ética. 

É possível categorizar os atores políticos que agem dentro de uma arena política. Mas 

a sua atuação pode ser em diferentes interesses em diferentes contextos e fases do processo de 

política pública. A presença dos atores em cada cenário é classificada por de Secchi (2010) em 

dois grupos: Governamentais e Não Governamentais. 

Os atores que serão tratados neste trabalho fazem parte do primeiro grupo de atores, os 

Governamentais, que são compostos pelos: Políticos, fundamentais no processo de políticas 

públicas, pois normalmente possuem a legitimidade para propor e fazer acontecer políticas 

públicas de impacto social, baseadas na identificação dos problemas públicos; Designados 

politicamente que estão investidos em funções de confiança e em cargos comissionados, 

indicados pelo político eleito para servir em funções de chefia, direção e assessoramento na 

administração pública; Burocratas que são servidores públicos concursados com a função de 

manter a administração pública ativa, não obstante aos ciclos eleitorais (em caso de 

Desenvolvimento Sustentável os burocratas são considerados como fator positivo, pois 

possibilitam o aumento da eficácia nas políticas públicas vez que possuem conhecimento 

técnico sobre o serviço que prestam, têm o privilégio de estar mais próximos dos destinatários 

das políticas públicas possibilitando o melhor entendimento de seus comportamentos); Juízes, 

servidores públicos com a prerrogativa de interpretar a justa e injusta aplicação de uma lei por 

parte da comunidade e da administração pública, seus atos são utilizados como indicadores 

neste trabalho vez que suas decisões processuais alteram de alguma forma as questões 

públicas.  

Nesse âmbito, por acreditarmos ser de fundamental importância, acrescentamos o 
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Ministério Público, pois é o órgão essencial à justiça, como fiscal da lei, com a “função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais disponíveis (CF/88, art. 127). Assim, os atores agem de 

várias maneiras e interesses, conforme Secchi (2010) 

Para evitar prejuízos e gerar ganhos de imagem, os políticos apresentam soluções 
quando existem problemas em voga na mídia e na opinião pública, retardam algumas 
ações públicas para épocas eleitoralmente mais férteis, tentam encontrar um equilíbrio 
entre indicações de caráter técnico e político para altos cargos executivos, congelam 
ações públicas politicamente incertas, esquivam-se da responsabilidade pelo baixo 
desempenho do setor público (blame shifting) etc. os políticos também criam valor, 
usando suas habilidades de empatia, retórica e visão, para construir consensos em 
torno de idéias (SECCHI, 2010, p. 81). 

 Para identificarmos a participação dos atores públicos é necessário verificar a atuação 

dos responsáveis pelo cumprimento das normas públicas, ou seja, os juízes e o Ministério 

Público como fiscais da lei. Considerando que o Ministério Público, como órgão essencial à 

justiça.  

 O trabalho realizado por estes atores governamentais são essenciais aos processos de 

políticas públicas: o juiz como protagonista na elaboração, nas decisões judiciais, e o 

Ministério Público como fiscal da lei e defensor dos interesses coletivos e difusos, pois ele 

neste caso é o responsável por levar o problema à justiça. 

 Esses atores são responsáveis pelo gerenciamento e pela governança dos bens 

coletivos, comuns e difusos. Segundo o IPEA (2010a, p. 247) parte significativa dos temas 

relacionados aos estudos ambientais pode ser considerada em relação aos bens coletivos, ou 

seja, aquele bem que não é passível de apropriação privada por sua não possibilidade de 

exclusão de uso da coletividade, pois todos têm o direito de desfrutar do bem. 

O controle da poluição atmosférica é exemplo de situação cujo foco é um bem 
coletivo. Parte-se do princípio de que o ar puro, livre de poluição, é condição de 
qualidade de vida para aquele que o respira. Porém, tanto o membro de entidade 
preocupada com a qualidade do ar, que usa tecnologia limpa e dedica parte de seu 
tempo à promoção da causa ambientalista, quanto o industrial que lança gases nocivos 
na atmosfera mediante a queima de combustíveis fosseis e outras técnicas produtivas 
não sustentáveis, beneficiam-se da qualidade de vida derivada do ar puro (IPEA, 
2010a, p. 246). 

 Será necessário verificar o serviço realizado pelos atores públicos na Administração 

Pública (Juízes e Promotores), ao considerar o Princípio da Eficiência na Administração 
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Pública31 em gerenciar os recursos comuns. Visa o princípio que se alcance os melhores 

resultados da prestação de serviços públicos, bem como na tomada de decisão, já que todos 

terão de prestar resultados eficientes. Desta forma, a estatística anual de processos julgados 

referentes ao meio ambiente e à expansão da cana, em relação ao total de processos julgados 

nos municípios é uma forma eficiente de verificar a atuação dos atores públicos mencionados. 

b) Finalidade – Identificar a atuação dos atores públicos, ao verificar a participação do 

Ministério Público e dos juízes na judicialização dos processos, nos julgamentos de ações, 

projetos ou processos relativos à preservação e conservação do meio ambiente, bem como 

com a expansão da cana-de-açúcar. 

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

ProcT(n)
(n) PA  (n) PS açãoJudicializ 

  

Sendo: PS (n) – a quantidade de processos que foram sentenciados no ano em análise, que 

tenham relação direta com a conservação ambiental e com o setor sucroalcooleiro. 

 PA (n) – a quantidade de projetos e ou ações, movidas pelo Ministério Público, no ano 

em análise, que tenham relação direta com a conservação ambiental e com a expansão do 

setor sucroalcooleiro.  

 ProcT(n) – a quantidade total de processos existentes na Comarca no ano em análise 

relacionados à conservação e aos crimes ambientais, conforme mencionados abaixo. 

Neste caso, quando maior o valor encontrado, melhor para o indicador (em termos 

sustentáveis). 

Para este cálculo serão verificadas as quantidades de processos que estejam relacionados ao 

meio ambiente e às condutas lesivas ao bem comum. Como algumas leis já foram revogadas, 

mas o processo inicial foi anterior à revogação, a configuração do ilícito está relacionada ao 

                                                
31 Os princípios da Administração Pública enfatizam o modo de atuação do agente público, do qual se espera o 
melhor desempenho possível de suas atribuições. O Princípio da Eficiência é um dos cinco princípios básicos da 
Administração Pública mencionados na CF/88, artigo 37, caput, conhecidos como “LIMPE”: Princípio da 
Legalidade, da Impessoalidade, da Morosidade, da Publicação e da Eficiência. Este último já mencionado nas 
políticas públicas. 
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número da lei anterior. Desta forma, avaliaremos os processos que foram autuados com base 

na legislação apontada por Amaral et. al. (2008, p. 118), ou sejam: 

- Lei nº 4.771/1965 – Institui o Código Florestal (revogado pela Lei nº 12.651, de 2012). 

- Lei nº 997/ 1976 – Dispõe sobre o controle da poluição ambiental. 

- Lei nº 6.766/1979 - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano 

- Portaria do Ministério do Interior nº 323/1981 – Proíbe o lançamento de vinhoto na água. 

- Lei nº 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente- institui o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA, com a responsabilidade de indenizar ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente, independentemente da existência de culpa. 

- Lei nº 7.347/1985 - Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados 

ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico, e dá outras providências. 

- Lei nº 6.171/1988 – Dispõe sobre o uso, conservação e preservação do solo agricultável. 

- Decreto nº 99.274/90 – Regulamenta o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

- Lei nº 9.433/1997 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 

Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que 

modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

- Lei nº 9.605/1998 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 

e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providencias. 

- Lei nº 11.241/2002 – Dispõe sobre a eliminação gradual da queima da palha da cana-de-

açúcar. 

- Lei nº 12.183/2005 – Dispõe sobre o uso da carga de água. 

- Lei nº 50.889/ 2006- Dispõe sobre a Reserva Legal de propriedade no Estado de São Paulo. 
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- Deliberação 42/2006 da SMA – Dispõe sobre a licença prévia ambiental para destilarias de 

álcool, definindo os critérios e procedimentos de usinas de açúcar e unidades de produção de 

aguardente. 

- Deliberação 382/2006 - Define sobre a emissão máxima de poluentes que usam como fontes 

o avião. 

- Lei nº 12.651, de 2012 - Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis 

nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 

abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 

providências. 

d) Fontes de Informações – Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Fóruns locais e 

Ministério Público do Estado de Goiás. 

 

- Comunicação 

a) Caracterização e relevância – A comunicação realizada através de todos os meios 

disponíveis pela mídia é considerada a categoria mais importante para o sistema democrático 

brasileiro, pelo seu poder de difundir as informações. A mídia carrega uma responsabilidade 

muito grande: vez que influência a opinião pública, podendo ignorar ou dar pouca atenção a 

certos assuntos e engrandecer outros; vez que exerce papel de controle sobre a esfera pública 

e a atuação da administração pública, realizando jornalismo investigativo, denunciando 

corrupção, seja desempenhando promoção de campanhas de conscientização para problemas 

públicos, articulando ações individuais em prol de benefícios coletivos. 

A comunicação deve ser ampla, de forma a chegar a todos os destinatários das 

políticas públicas (policytakers), que são aqueles que recebem, os indivíduos, grupos e 

organizações para os quais a política pública foi elaborada. Normalmente estes indivíduos não 

têm um poder grande de influência na opinião pública, por serem mais dispersos 

geograficamente, heterogêneos e incapazes de organizar recursos em torno da defesa de seus 

interesses. Mas quando unidos tornam-se grupos de interesses, composto de pessoas 
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voluntárias que utilizam recursos para influenciar decisões e políticas públicas.  

Estes grupos atuam por meio de marchas, propostas, protestos e articulações com 

outros grupos, associações ou com políticos, que visam influenciar as decisões do processo 

político. Segundo Secchi (2010) estas atuações podem ser vistas como uma patologia do 

sistema democrático, vez que conseguem influenciar em certas decisões, ou como 

consequências naturais do processo democrático pela sua atuação entre diferentes grupos. 

 A importância da comunicação também foi demonstrada no caderno do Outro Futuro é 

Possível  

Vivemos em um mundo conectado, onde quase todas as cidades estão ligadas pela 
internet, ou estarão no decorrer desta década. Isto significa que a gestão da 
sustentabilidade já não se limita a pirâmides verticais de autoridade. Cidades em rede 
estão aprendendo umas com as outras, consórcios intermunicipais, comitês de bacias 
hidrográficas, redes de municípios com vocações semelhantes ou complementares 
estão se organizando nos países e no plano internacional (Outro Futuro é Possível, 
2012, p. 34). 

 Assim, a crescente demanda da sociedade por informações a respeito dos impactos que 

as atividades empresariais exercem sobre os trabalhadores, a comunidade e o meio ambiente, 

justifica os investimentos em comunicação e a sua analise. A transparência é um dos 

princípios da governança pública e as iniciativas que visem aperfeiçoar os mecanismos de 

transparência de informações acerca da gestão são consideradas boas práticas de governança. 

 A comunicação e a transparência na evidenciação dos atos e das contas da gestão 

pública é uma questão de relevância social e que ganhou maior notoriedade no Brasil a partir 

da edição da Lei Complementar no 101/2000. Porém, o uso da comunicação para a 

transparência da gestão pública ainda se encontra em um estágio incipiente em decorrência de 

a divulgação de tais informações ocorrer em um ambiente político e cultural marcado por 

ideologias e interesses diversos (CRUZ, et. al. 2012). 

 Cruz et. al. (2012) realizaram um estudo sobre o nível de transparência da gestão 

pública, verificado por meio de um modelo de investigação utilizando o Índice de 

Transparência da Gestão Pública Municipal (ITGP-M), construído com base em códigos 

internacionais de boas práticas de transparência e governança. As evidências de tal estudo 

apontaram para baixos níveis de transparência incompatíveis com o nível de desenvolvimento 

socioeconômico dos municípios.  
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 Tal índice calculou a transparência ao considerar seis categorias de informações: 1) 

sobre o município, gestor municipal e vereadores; 2) legislação municipal e instrumentos de 

planejamento municipal; 3) informações financeiras, relatórios contábeis e fiscais; 4) 

interação com os cidadãos e com a sociedade; 5) análise do portal do município; e, 6) 

informações quantitativas e qualitativas sobre a gestão. 

 A transparência pública e acesso à informação foram instituídos na Lei Federal nº 

12.527 em 2011, que disciplina o acesso a informações de dados, determinando que sejam 

divulgadas as informações sobre as atividades exercidas pelo órgão, a administração do 

patrimônio e utilização dos recursos públicos, bem como resultados de programas e ações, 

licitações, políticas e metas, auditoria e tomadas de contas realizadas por órgãos públicos. 

 Desta forma, mensurar se os municípios utilizam os meios de comunicação para 

divulgações e transparência pública, fornecendo à população as informações necessárias à 

democracia. 

b) Finalidade – Identificar se houve aumento no Índice de Transparência da Gestão Pública 

Municipal (ITGP.M), por meio dos meios de comunicação disponíveis no município, bem 

como as atividades de divulgação realizadas, conforme o modelo de Cruz et. al. (2012). 

c) Cálculo do Indicador e pontuação –  

MITGP oComunicaçã .  

Sendo: ITGP.M – Quantidade existente de veículos de mídia, considerando rádio, jornal, 

carro de som, site do município, etc.. bem como a utilização do site ou do Portal da 

Transparência32 para informações com os mesmos critérios utilizados no ITGP-M de Cruz et. 

al. (2012), ou sejam: 1) sobre o município, gestor municipal e vereadores; 2) legislação 

municipal e instrumentos de planejamento municipal; 3) informações financeiras, relatórios 

contábeis e fiscais; 4) interação com os cidadãos e com a sociedade; 5) análise do portal do 

município; e, 6) informações quantitativas e qualitativas sobre a gestão. Neste caso, somar-se-

á um ponto para cada bloco de critérios, podendo variar de zero a sete. 

Neste caso, quando maior o valor encontrado, melhor para o indicador (em termos 

                                                
32 Portal da Transparência do Governo Federal <http://go.transparencia.gov.br> 
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sustentáveis). 

d) Fontes de Informações – Pesquisa de Campo com entrevistas junto às prefeituras, sites e 

Portal da Transparência do Governo Federal. 

 Diante da grande variedade e da indefinição dos melhores, ou ideais, indicadores 

institucionais de sustentabilidade, os aqui demonstrados são considerados relevantes e 

significativos para traçar o perfil de sustentabilidade propostos neste trabalho, pelas questões 

já mencionadas. Alguns dados serão coletados junto as prefeituras, os quais podem ser 

visualizados na tabela que será utilizada para entrevistas junto as prefeituras em relação aos 

índices institucionais no anexo 1. 

 Após a caracterização de cada índice, utilizaremos o Quadro Resumo constante na 

Tabela 2.6 para a captação dos indicadores.  

Tabela 2.6 – Quadro Resumo dos índices e indicadores de Sustentabilidade 

ASPECTOS AMBIENTAIS 

Indicadores Cálculo Fonte(s) 

Recursos 
Hídricos 
< 

IQA  Água   
Saneago 

Qualidade do Ar 
<   sregistrada e dasidentifica ar do qualidade a afetam que sOcorrência   Ar  ODM e Defesa 

Civil 

Biodiversidade 
<   sregistrada e dasidentifica sOcorrência  dadeBiodiversi  

ODM/ MMA/ 
SEMARH e 
Defesa Civil 

Estado do Solo 
<   sregistrada e dasidentifica  solodo sOcorrência  Solo  ODM e ANVISA 

Saneamento 
> 

  reciclagem de Programas   seletivacoleta  Aterro   Saneamento  Prefeituras e 
SEMARH 

ASPECTOS ECONÔMICOS 

Indicadores Cálculo Fonte(s) 

Renda Média 
> (R$) ativas econ. pessoas das mensal médio nominal Rend   (R$)  MédiaRenda   IBGE Cidades/ 

RAIS/ SEPLAN 

Taxa de 
Emprego 
> 

PT(n)
EF

   Emprego   
EF – Empregos Formais 
PT – População economicamente ativa (dos 15 a 59 anos de 
idade) 
n– ano correspondente 

RAIS/ SEPLAN / 
SIDRA 
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PIB per capita 
> população da Total

PIB
   Capita per PIB   IBGE/SEPLAN 

ICMS 
> 

mil) (R$ ICMS do Total oArrecadaçã   ICMS   IBGE/ SEPLAN 

Valor 
Adicionado 
Bruto (VAB) a 
Preços Básicos 
> 

(T) VAB  (%)  VAB
(A) VAB  (I) VAB 

  

IBGE/ SEPLAN 

ASPECTOS SOCIAIS 

Indicadores Cálculo Fonte(s) 

População 
> 

1
)(

)(



 n

tP
ntP  oCresciment de Geométrica Taxa  População  

P – população correspondente 
(t+n) e (t) – duas datas sucessivas 
n – intervalo de tempo entre essas datas, medido em ano e 
fração de ano. 
 

IBGE/ SEPLAN 

Mortalidade 
< 

  (circ) O  (resp) O OC  (n) Saúde  
OC – Óbitos em Crianças menores de sete anos de idade  
O(resp) – Óbitos decorrentes de doenças no aparelho 
respiratório 
O(circ) – Óbitos decorrentes de doenças no aparelho 
circulatório 

DATASUS e IBGE 
Cidades 

Educação 
> 

    2,03,0 x
PA

MssMEjax
PM

 Mp Mm  0,5) x  (i   Educação 



  

i – Taxa de alfabetização 
Mm – Quantidade de matrículas no Ensino Médio 
Mp – Quantidade de matrículas no Ensino Profissionalizante 
(incluindo os sistemas ‘S’) 
PM – população com idade de 15 a 29 anos 
MEja – Quantidade de matrículas no Ensino de Jovens e 
Adultos. 
Mss – Quantidade de matrículas nos sistemas “S” 
PA – População Adulta (de 29 a 49 anos)  
(n) – Ano de referência 

IBGE/ 
SEPLAN/Senai/ 
Senar/ Sebrae/ 
Sesc e Sesi 

Habitação 
> 

(total)D
RE)  A (En

  Habitação


  

En – Quantidade de consumidores (urbanos e rurais) de 
energia elétrica 
A – Quantidade ligações de água. 
RE – Quantidade de ligações de rede de esgoto. 
D – Quantidade total de domicílios particulares permanentes – 
rural e urbano (alugados, cedidos, próprios e outros). 
 

IBGE/ SEPLAN 

Criminalidade 
< 

  habitantes mil  
PT(n)

CpI  CcP  CV   adeCriminalid 
  Mapa da 

Violência, SSP e 
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CV – Crimes violentos 
CcP – Crimes contra o patrimônio 
CpI – Crimes passíveis de intervenção 
PT – População total no ano de referência 

Polícia Civil. 

Energia Elétrica 
< 

)(/ nPT
(n)E

 MwhE
  Energia
















  

EMwh – Consumo de Energia elétrica em megawatt-hora 
E(n) – Consumo de Energia elétrica em números de 
estabelecimentos 
PT (n) – População Total no ano de referência 

IBGE/ SEPLAN 

ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

Indicadores Cálculo Fonte(s) 

Gestão 
Democrática 
> 

(n) AR  CM   aDemocrátic Gestão   
CM – quantidade de Conselhos Municipais existentes 
AR – número de atividades realizadas no ano de referência 
n – ano de referência 

Pesquisa de campo 
com entrevistas 
nas prefeituras 

Responsabili-
dade Fiscal 
> 

IRFS  (n) Fiscal lidadeResponsabi   
CNM 

Planejamento 
Municipal 
> 

2   MunicipaltoPlanejamen0     

 PPDPD  MunicipaltoPlanejamen





 
PD – Existência de um Plano Diretor 
PPD – Participação democrática da população em sua 
elaboração 

Pesquisa de campo 
com entrevistas 
nas prefeituras 

Políticas 
Públicas 
< 

Proj - TM   Públicas Políticas   
TM – Tempo médio para implementação de uma política 
pública urgente. 
Proj - Projetos em execução existentes em relação a 
preocupação ambiental e a expansão da cana-de-açúcar. 

Pesquisa de campo 
com entrevistas 
nas prefeituras e 
nas usinas 

Judicialização 
do Processo 
> 

ProcT(n)
(n) PA  (n) PS

  çãoJudicializ


  
PS (n) – a quantidade de processos que foram sentenciados 
no ano em análise, que tenham relação direta com a 
conservação ambiental e com o setor sucroalcooleiro. 
PA (n) – a quantidade de projetos e ou ações, movidas pelo 
Ministério Público, no ano em análise, que tenham relação 
direta com a conservação ambiental e com a expansão do 
setor sucroalcooleiro.  
ProcT(n) – a quantidade total de processos existentes na 
Comarca no ano em análise. 
 

Tribunal de Justiça, 
Ministério Público 
e Fóruns locais. 
LEIS: 
9605/98 – 4771/65 
6766/79 – 6938/81 
7347/85 – 9433/97 
9605/98 – 
12651/12  

Comunicação 
> 

ITGP.M  oComunicaçã   
Quantidade existente de veículos de mídia, considerando 
rádio, jornal, carro de som, site, etc. bem como a utilização 
do Portal da Transparência ou do site para divulgação dos 
critérios do ITGP-M 

Pesquisa de campo 
com entrevistas 
nas prefeituras e 
sites da internet 
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Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

 Com a composição dos indicadores escolhidos, e, com os dados perfis 

socioeconômicos dos municípios de Goianésia, Carmo do Rio Verde, Nova Glória e São Luiz 

do Norte (demonstrados nos anexos 3, 4, 5 e 6 respectivamente), aplicaremos na ferramenta 

proposta para verificar se é possível identificar se a expansão do setor sucroalcooleiro é 

sustentável nos municípios de maior destaque produtivo da Microrregião de Ceres. Assim, 

após essa identificação será feita uma análise para verificar até que ponto este trabalho 

contribui para a compreensão da expansão da cana-de-açúcar. 
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III – APLICAÇÃO DO MODELO 

 A nova configuração de uso do solo na Microrregião de Ceres comprova a expansão 

da Fronteira Agrícola, associada ao setor sucroalcooleiro que demonstrou seu crescimento nos 

últimos anos. Este crescimento foi reforçado por políticas públicas de incentivo à produção de 

álcool. Houve crédito subsidiado que visava incentivar os produtores a migrarem para essas 

regiões intensificando o uso do solo com tecnologia e com investimento de capital.  

 A expansão da atividade tem trazido várias discussões acerca dos problemas históricos 

que ela apresenta, bem como às mudanças significativas na Microrregião de Ceres. O trabalho 

propõe contribuir para a compreensão das mudanças que ocorrem no processo de expansão da 

cana-de-açúcar, identificando e avaliando-as sob o ponto de vista da sustentabilidade. 

 Primeiro é necessário delimitar o universo empírico para aplicação do modelo e 

posterior análise dos resultados para podermos avaliar, desde a perspectiva da 

sustentabilidade, o processo de expansão do setor sucroalcooleiro em regiões de Fronteira 

Agrícola. 

 

3.1 - Municípios 

 Após destacarmos os quatro municípios com a maior área (ha) destinada ao plantio 

de cana-de-açúcar nos anos 2005 a 2010, sendo dois municípios sedes de usinas (Goianésia e 

Carmo do Rio Verde) e dois não sedes de usinas (Nova Glória e São Luiz do Norte), faremos 

com um breve histórico e caracterização do perfil socioeconômico dividindo-os em quatro 

grupos: social, econômico, institucional e ambiental. Esta forma de repartição para 

apresentação dos dados foi escolhida por ser mais didática em identificar os indicadores 

utilizados. Assim, será mais fácil avaliar as ações necessárias para um desenvolvimento 

econômico em bases sustentáveis, conforme menciona Fonseca (2010, p. 36) quando se refere 

à Conferência das Nações Unidas em 1992 

A importância de desenvolver novas formas de avaliação que contribuam para orientar 
ações rumo a um desenvolvimento econômico mundial em bases sustentáveis foi 
oficialmente reconhecida pelas nações durante a Conferência das Nações Unidas sobre 
o Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. A ‘Rio-92’ 
produziu o documento intitulado Agenda 21. Trata-se de um plano de ação criado para 
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mitigar os problemas ambientais globais e contribuir para o desenvolvimento 
sustentável. Ele deve ser liberado por nações em colaboração com organismos 
internacionais e organizações não-governamentais. Dentre as ações listadas para 
melhorar ou reestruturar o processo de tomada de decisão, constam a necessidade de 
melhoramento de acompanhamento e avaliação e adoção de indicadores capazes de 
medir as variáveis econômicas, sociais e ambientais (FONSECA, 2010, p. 36). 

 

 3.1.1 – Goianésia 

 A maior atração para os pioneiros se dirigirem a Goianésia foi a fertilidade do solo e a 

abundância de água. A partir da década de 40 a história começou a se consolidar, mais 

precisamente no ano de 1943. Começava a brotar na região o desenvolvimento com as 

lavouras de café das grandes fazendas- Itajá, Monte Alegre, São Carlos, dentre outras.  

 Segundo informações do IBGE Cidades (2012) o distrito de Goianésia foi criado em 

1948, subordinado ao Município de Jaraguá. A construção das estradas, a instalação de 

energia elétrica e de máquinas para o beneficiamento do café contou com a notável 

capacidade empreendedora do engenheiro Jalles Machado de Siqueira. Posteriormente foi 

desenvolvida a cultura do arroz, que situou Goianésia como principal produtor em Goiás. 

 Em 24 de junho de 1953 ocorre o mais importante acontecimento da história político-

administrativa de Goianésia, a emancipação do Distrito de Goianésia que se desmembrou do 

Município de Jaraguá. Com a transformação da área agrícola em pecuária, a necessidade de 

mão-de-obra diminuiu, surgindo uma crise de desemprego.  

 A história das usinas na microrregião de Ceres inicia nas décadas de 60 e 70 em 

Goianésia, com a usina pioneira denominada Sociedade Açucareira Monteiro de Barros, 

implantada em 1968, adquirida posteriormente pelo Grupo Matari de Pernambuco onde 

passou a se chamar Usina Goianésia, que se encontra em funcionamento até os dias de hoje. 

 Na década de 1980, foi instalada no município a usina Jalles Machado, como destilaria 

para a produção de álcool combustível. Isso incrementou a região na produção da cana-de-

açúcar, hoje um dos principais produtos de sua economia.  O empreendimento teve à frente o 

Dr. Otávio Lage de Siqueira, filho do pioneiro Jalles Machado, que administrou a cidade e 

chegou ao Governo de Goiás, ao se transformar em uma das mais expressivas lideranças 

políticas do Estado (ABREU, 2008). Em 2010, o grupo Jalles Machado implanta no 
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município a Usina Codora, sendo este município o que mais possui usinas na Microrregião, 

no total de três, todas em funcionamento. 

 Ainda no ano de 2010 Goianésia estava com densidade demográfica de 36,73 hab/km², 

em uma área de 1.547.650 Km² (ou seja, 52.684 habitantes), com renda média de R$ 

1.079,19, superávit e área destinada ao plantio de cana de 18.466 ha. O aumento na taxa de 

emprego de 2005 para 2010 foi de 71%, e houve, também, um aumento na arrecadação do 

ICMS, ultrapassando os R$ 25 mil.  

 Também em 2010 não houve no município registros de assoreamento, poluição 

d’água, queimadas, degradações de App’s, nem de outros fatores climáticos que prejudicassem 

o meio ambiente. Em relação ao tratamento de lixo, o município possui apenas um aterro 

sanitário. Os dados referentes ao perfil socioeconômico de Goianésia, também informados 

pela atual prefeitura (governo de 2009-2013, prefeito Gilberto Batista Naves) podem ser 

visualizados no Anexo 2. 

 Em relação à área plantada de cana de açúcar, Goianésia apresentou um crescimento 

de aproximadamente 8% de 2005 para 2010, podendo ser visualizado na Figura 3.1.  

 Em pesquisa ao município, foi constatado que o mesmo possui Conselho Municipal de 

Meio Ambiente, criado no ano de 1997, tendo maior representação da sociedade civil, com 

reuniões anuais; contou com recursos específicos para a área ambiental nos últimos 12 meses; 

possui Fundo Municipal de Meio Ambiente; e realiza licenciamento ambiental de impacto 

local. 

Em relação aos aspectos institucionais, o município apresentou boa participação do 

Ministério Público. A terceira Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Goianésia 

instaurou procedimento administrativo contra as usinas, pelo fato de as requeridas utilizarem, 

como método para a colheita da cana-de-açúcar, a queima do vegetal. Sendo infrutíferas as 

tentativas para a formulação do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), foi protocolado no Poder 

Judiciário (em 16 de março de 2011) a Ação Civil Pública nº 201100779064. De 2010 a 2011 

há na promotoria de justiça um total de 33 peças de informações para proteção ao meio 

ambiente de assuntos diversos e 4 procedimentos administrativos. 
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Figura 3.1 - Dados Históricos da Cana de açúcar no Município de Goianésia - Goiás – 2005 a 2010 
Fonte: Canasat/2012 
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Goianésia investe na educação continuada, um exemplo disso é a quantidade de cursos 

oferecidos pelos sistemas ‘S’, principalmente do Senar. No ano de 2005 foram quase 60 

cursos com ênfase no agronegócio; e, em 2010 foram ministrados 97 cursos, também com 

ênfase ao agronegócio33. 

Atualizando o Dashboard Of Sustainability (DoS) com os dados levantados, 

apresentamos os resultados para 2005 e 2010. No ano de 2005 o município apresentou 

características desfavoráveis nos indicadores de biodiversidade, renda média, ICMS, 

criminalidade, mortalidade e na gestão democrática. Os indicadores que apresentaram melhor 

desempenho foram em relação ao saneamento, recursos hídricos, qualidade do ar, aumento da 

população, habitação, consumo de energia, comunicação, responsabilidade fiscal, políticas 

públicas e planejamento (Figura 3.2).  

 
Figura 3.2 – Painel do Desenvolvimento Sustentável no Município de Goianésia/ 2005 
Fonte: DoS – adaptado pela autora/2013 

 

Em 2010 as características com menor desempenho foram os recursos hídricos, a 

qualidade do ar, a mortalidade e a criminalidade; e, os indicadores de melhor desempenho 

                                                
33 Exemplos de alguns cursos ministrados pelo Senar: Administração de propriedades rurais, aplicação de 
defensivos agrícolas, construção de cercas, inseminação artificial, operações e manutenção de sistema de pivô 
central, operação em carregadeira de cana, operação em motosserras, operação em ordenha mecânica, operação 
em maquinas de plantio direto, operação em tratores agrícolas, apontamento da cana-de-açúcar, operação de 
pulverizador costal, etc. 
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foram a biodiversidade, a renda média, a empregabilidade, o ICMS, a habitação, o 

crescimento populacional, e todos os aspectos do índice institucional (Figura 3.3). 

 
Figura 3.3 – Painel do Desenvolvimento Sustentável no Município de Goianésia/ 2010 
Fonte: DoS – adaptado pela autora/2013 

 

Após verificar a variação em cada ano analisado, é necessário que se faça uma analise 

da dinâmica de 2005 à 2010 para a compreendermos a evolução ou não do município em 

termos sustentáveis, ou seja, se houve desenvolvimento e ou crescimento de um período para 

o outro e considerar se houve desenvolvimento sustentável nos indicadores que se mantêm 

favoráveis.  

 Assim, com a demonstração gráfica do Dashboard na Figura 3.4 podemos concluir de 

2005 para 2010, o município apresentou desempenho desfavorável: no índice ambiental, nos 

indicadores de recursos hídricos; no índice econômico, no Valor Adicionado Bruto; no índice 

social, no consumo de energia; e, no índice institucional apenas os meios de comunicação. 
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Figura 3.4 – Painel do Desenvolvimento Sustentável no Município de Goianésia/ 2005-2010 
Fonte: DoS – adaptado pela autora/2013 
 
 Os indicadores que apresentaram melhor desempenho de 2005 para 2010 foram: no 

índice ambiental a biodiversidade; no índice econômico a taxa de emprego, a renda média e a 

arrecadação do ICMS; no índice social a baixa na criminalidade, diminuição na mortalidade e 

melhorias na educação; e, nos índices institucionais, apresentaram crescimento as políticas 

públicas e a gestão democrática.  

  

 3.1.2 – Nova Glória 

 Segundo dados do IBGE Cidades (2012) o povoado de Nova Glória surgiu com a 

chegada de imigrantes de vários países e de estados brasileiros (a grande maioria de Minas 

Gerais). O nome de Nova Glória foi dado em homenagem ao fundador João Schettini por 

causa de sua terra natal, São João da Glória, localizada em Minas Gerais. O município foi 

criado com o Decreto nº 6882/1941, quando o presidente da República criava a Colônia 

Agrícola Nacional de Goiás (CANG), situada às margens do Rio das Almas no Vale do São 

Patrício, liderada por Bernardo Sayão e levado a condição de Distrito de Ceres em 1943.   

 Com o aumento da infraestrutura viária, principalmente com a chegada da BR-014 em 

1950, o povoado começou a se desenvolver sendo elevado à categoria de município e distrito 
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com a denominação de Nova Glória em 1980, quando foi desmembrado de Ceres, e, instalada 

a sede no atual distrito de Nova Glória em fevereiro de 1983. 

 O município possui área de 412,975 Km², uma população de 8.502 habitantes, e 

densidade demográfica de 20,60 hab/Km². No ano de 2010 houve déficit em suas contas 

públicas, renda média de R$ 800,37, e, 6.500 ha destinados ao plantio da cana-de-açúcar. 

Houve diminuição na taxa de emprego de 2005 para 2010 de aproximadamente 25% e na 

arrecadação do ICMS.  

 Aumentou 28% o PIB per capita e em 71% o VAB. Em relação à mortalidade, houve 

aumento na ocorrência de óbitos, tanto em crianças quanto em doenças circulatórias e 

respiratórias. Em relação à educação, houve uma diminuição considerável na porcentagem de 

matrículas. Nas ocorrências ambientais, Nova Glória apresentou escassez de recurso d’água, 

poluição do ar, queimadas e desmatamentos (PORTAL ODM, 2012). Os dados mais 

detalhados referentes ao perfil socioeconômico, podem ser visualizados no Anexo 3. 

 Em pesquisa realizada no município foi possível verificar que em relação à 

comunicação, houve apenas troca do estilo, ou seja, adaptação às tecnologias disponíveis: o 

jornal escrito foi trocado pelo jornal online. Um ponto favorável em relação ao meio ambiente 

é que as legislações municipais proíbem a queima da palha da cana-de-açúcar; e, 

regulamentam a outorga de água destinada para o cultivo da cana. Tal fato demonstra a 

preocupação para com a sustentabilidade dos recursos hídricos e da qualidade do ar. 

 Em relação à área cultivada de cana de açúcar, Nova Glória apresentou um 

crescimento de aproximadamente 160% de 2005 para 2010, podendo ser visualizado na 

Figura 3.5. 

Nova Glória investiu pouco na educação continuada, em 2005 ofertou 13 cursos e em 

2010 foram ministrados apenas 5 cursos pelos sistemas ‘S’, sendo de apicultura, cultivo 

orgânico de plantas medicinais, processamento caseiro de plantas medicinais, produção 

caseira de doces e operação e manutenção de tratores agrícolas. 
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Figura 3.5 - Dados Históricos da Cana de açúcar no Município de Nova Glória - Goiás – 2005 a 2010 
Fonte: Canasat/2012 
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 Atualizando o Dashboard Of Sustainability (DoS) com os dados levantados, 

apresentamos os resultados para 2005 e 2010. No ano de 2005 o município apresentou 

características desfavoráveis nos indicadores de biodiversidade, habitação, educação, políticas 

públicas, gestão democrática, planejamento municipal, e, em todos os indicadores do índice 

econômico. Os indicadores que apresentaram melhor desempenho foram em relação ao 

saneamento, a qualidade do ar, aos recursos hídricos, à mortalidade, criminalidade, 

judicialização, comunicação e a responsabilidade fiscal (Figura 3.6). 

 
Figura 3.6 – Painel do Desenvolvimento Sustentável no Município de Nova Glória/ 2005 
Fonte: DoS – adaptado pela autora/2013 
 

Já, no ano de 2010 as características com menor desempenho foram os a qualidade do 

ar, a empregabilidade, o ICMS, a habitação, a educação, a taxa de crescimento populacional, 

as políticas públicas, o planejamento municipal, a gestão democrática e a responsabilidade 

fiscal; e, os indicadores de melhor desempenho foram a biodiversidade, a mortalidade e a 

judicialização (Figura 3.7). 
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Figura 3.7 – Painel do Desenvolvimento Sustentável no Município de Nova Glória/ 2010 
Fonte: DoS – adaptado pela autora/2013 

 

Após verificar a variação em cada ano analisado, é necessário que se faça uma análise 

da dinâmica de 2005 à 2010 para compreendermos a evolução ou não do município em 

termos sustentáveis, ou seja, se houve desenvolvimento e ou crescimento de um período para 

o outro.  

Assim, com a demonstração gráfica do Dashboard na Figura 3.8 podemos concluir 

que: em relação ao desempenho desfavorável de 2005 para 2010, o município apresentou: no 

índice econômico a renda média, a taxa de emprego e a arrecadação de ICMS; no índice 

social houve queda em relação ao uso da energia, à educação, à mortalidade e ao crescimento 

populacional; e, no índice institucional os pontos negativos ficaram na gestão democrática e 

na responsabilidade fiscal. 
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Figura 3.8 – Painel do Desenvolvimento Sustentável no Município de Nova Glória/ 2005-2010 
Fonte: DoS – adaptado pela autora/2013 
 
 
 O índice ambiental apresentou melhor desempenho em todos seus indicadores de 2005 

para 2010, acompanhados do Valor Adicionado Bruto no índice econômico; da habitação no 

índice social; e das políticas públicas no índice institucional.  

 

 3.1.3 – São Luiz do Norte 

 O município de São Luiz do Norte pertencia ao município de Pilar de Goiás, em 1943 

era constituído apenas de fazendas, quando passou a pertencer a Itapaci em 1945 até sua 

emancipação em meados dos anos 80. As fazendas que constituíam o atual município 

perfaziam um total de 1.605 alqueires, destes cerca de 20 km de terras começavam nas 

margens do rio das Almas, rio São Patrício, indo até o morro da Cifra (o equivalente a 776,82 

Km²). A produção agrícola da época se baseava em cultivo de lavouras de arroz, milho e 

feijão e cerca de 40 famílias trabalhavam nessa propriedade em regime de meeiros, 

arrendatários e outros, criavam também gado, cabritos, porcos, cavalos e aves (IBGE, 2012). 

 O distrito foi criado com a Lei estadual nº 9160 em 14/05/1982, subordinado ao 

município de Itapaci. Elevou-se à categoria de município com a denominação de São Luiz do 
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Norte em 1988, com a Lei estadual nº 10428, desmembrando-se de Itapaci.  

 Segundo o Portal ODM (2012) e dados do IBGE, hoje o município possui menor 

quantidade de terras em relação à sua constituição com área de 586 Km². Em 2010 apresentou 

uma população de 4.617 habitantes e densidade demográfica de 7,88 hab/km²; superávit em 

seu orçamento, renda média de R$ 822,18, e 9.000 ha destinados ao plantio da cana-de-

açúcar.  

 O aumento na taxa de emprego de 2005 para 2010 foi de 62%, causando também um 

aumento de 33% no PIB per capita, e de 53% na arrecadação do ICMS. Nas questões 

ambientais houve ocorrência de assoreamento do corpo d’água, de poluição do ar, de 

queimadas e de desmatamento. Os dados mais detalhados referentes ao perfil socioeconômico 

podem ser visualizados no Anexo 5. 

 Em relação à área cultivada de cana de açúcar, São Luiz do Norte apresentou um 

crescimento de aproximadamente 100% de 2005 para 2010, podendo ser visualizado na 

Figura 3.9. 

 São Luiz do Norte, dentre os municípios analisados é o que menos investiu em 

educação continuada, um exemplo desse aspecto é que a quantidade de cursos oferecidos 

pelos sistemas ‘S’, que em 2005 foram de apenas três cursos, e em 2010 foram ministrados 

quatro cursos, sendo que nenhum deles estava direcionado à cana, mas sim a agricultura 

familiar. Foram cursos de artesanato de bolsas, olericultura básica, suinocultura, fruticultura e 

piscicultura. 
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Figura 3.9 - Dados Históricos da Cana de açúcar no Município de São Luiz do Norte - Goiás – 2005 a 2010 
Fonte: Canasat/2012  
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Ao atualizar o Dashboard Of Sustainability (DoS) com os dados levantados, 

apresentamos os resultados para 2005 e 2010. No ano de 2005, o município apresentou 

características desfavoráveis nos indicadores de biodiversidade, renda média, 

empregabilidade, arrecadação de ICMS, consumo de energia, qualidade da habitação, 

educação, comunicação e gestão democrática. Os indicadores que apresentaram melhor 

desempenho foram em relação aos recursos hídricos, saneamento, qualidade do ar, valor 

adicionado bruto, criminalidade, mortalidade, judicialização, responsabilidade fiscal e 

planejamento municipal (Figura 3.10).  

 
Figura 3.10 – Painel do Desenvolvimento Sustentável no Município de São Luiz do Norte/ 2005 
Fonte: DoS – adaptado pela autora/2013 
 

Em 2010 as características com menor desempenho foram a qualidade do ar, a taxa de 

emprego, a arrecadação do ICMS, o consumo de energia, a habitação e a educação; e, os 

indicadores de melhor desempenho foram a biodiversidade, o valor adicionado bruto, o PIB 

per capita, a mortalidade e a criminalidade. Dentre os aspectos no índice institucional, apenas 

a responsabilidade fiscal não demonstrou crescimento, sendo que todos os demais 

apresentaram um crescimento favorável, demonstrando estarem melhor que na avaliação 

anterior de 2005 (Figura 3.11). 
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Figura 3.11 – Painel do Desenvolvimento Sustentável no Município de São Luiz do Norte/ 2010 
Fonte: DoS – adaptado pela autora/2013 

 

Após verificar a variação em cada ano analisado, é necessário que se faça uma analise 

da dinâmica de 2005 à 2010 para compreendermos o processo de expansão da cana no 

município, em termos sustentáveis, ou seja, se houve desenvolvimento e ou crescimento de 

um período para o outro.   

Assim, com a demonstração gráfica do Dashboard na Figura 3.12 podemos concluir 

que: em relação ao desempenho desfavorável de 2005 para 2010, o município apresentou: no 

índice econômico a arrecadação do ICMS e o Valor Adicionado Bruto; no índice social a 

criminalidade e a taxa de mortalidade demonstraram pontos negativos; e, no índice 

institucional a judicialiação, a gestão democrática e a responsabilidade fiscal. 
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Figura 3.12 – Painel do Desenvolvimento Sustentável no Município de São Luiz do Norte/ 2005-2010 
Fonte: DoS – adaptado pela autora/2013 
 
 Os indicadores que apresentaram melhor desempenho de 2005 para 2010 foram: no 

índice ambiental os recursos hídricos e a biodiversidade; no índice econômico a 

empregabilidade, e, a renda média e a per capita; no índice social apenas a habitação; e, nos 

índices institucionais, apresentaram crescimento a comunicação e as políticas públicas. Os 

demais indicadores ficaram instáveis ou tiveram oscilação muito pequena. 

 

 3.1.4 - Carmo do Rio Verde 

 Em 1939 originou-se o povoamento de Carmo do Rio Verde, com a chegada dos 

primeiros habitantes, a grande maioria originária de Minas Gerais, vinda das cidades de 

Pinguim, Formiga, Passos, Patos de Minas e Carmo do Paranaíba. Bernardo Sayão, quando da 

fundação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG), distribuiu terras de até dois 

alqueires para os pioneiros. O nome se dá pela cor do rio que corta a cidade e pela influência 

dos mineiros de Carmo do Paranaíba (CARDOSO, 2005). 

 Carmo do Rio Verde é um município de pequeno porte, com terras consideradas muito 

férteis e abundância de água. A economia básica é a produção de cana e a agricultura familiar 

(milho, arroz, feijão, banana, maracujá, tomate, etc). Com a expansão da cana na região os 
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pequenos produtores que ainda resistem ao arrendamento de suas terras para a usina, 

diversificam a produção de sua propriedade com criação de porcos e galinhas. 

 Segundo dados do IBGE (2012) no ano de 2001 a população de Carmo do Rio Verde 

apontava para o número de 9.834 habitantes distribuídos na zona urbana e rural. A mesma 

pesquisa apresenta a densidade demográfica de 17,34 hab/km². Atualmente, o município tem 

455,924 Km² de área total, sendo 7.786 ha destinados ao plantio da cana-de-açúcar. A 

população em 2010 era de 8.928 habitantes, e o município apresentou déficit em suas contas 

públicas, renda média de R$ 1.021,96. A taxa de emprego no município, de 2005 a 2010 teve 

uma pequena redução de 3%, também reduziu em 15% PIB per capita.  

 Em compensação houve um aumento de 88% na arrecadação do ICMS. Nas questões 

ambientais o município apresentou ocorrências de assoreamento, de poluição do ar e de 

queimadas. Um ponto positivo é de que já existe aterro sanitário e coleta seletiva de lixo. Os 

dados atualizados de Carmo do Rio Verde podem ser visualizados no Anexo 6. 

 Segundo a prefeitura de Carmo do Rio Verde (gestão 2009-2013 - prefeito Juvercino 

Gomes), os setores que mais geram emprego e renda no município são os setores da 

industrialização da cana-de-açúcar e do algodão, pois estão instaladas no município as 

empresas: CRV Industrial (que atualmente produz álcool e açúcar) gerando aproximadamente 

4 mil empregos, e a Bio Téxtil (que produz gazes – tecido- hospitalares).  

 Em relação à área cultivada de cana de açúcar, Carmo do Rio Verde apresentou um 

crescimento de aproximadamente 40% de 2005 para 2010, podendo ser visualizado na Figura 

3.13. 
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Figura 3.13 - Dados Históricos da Cana de açúcar no Município de Carmo do Rio Verde - Goiás – 2005 a 2010 
Fonte: Canasat 
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Carmo do Rio Verde não apresentou investimento na educação continuada em 2005, 

mas, em 2010, ministrou treze cursos oferecidos pelos sistemas ‘S’, com ênfase em técnicas 

agrícolas, operações e manutenção de máquinas e equipamentos ligados ao setor 

sucroalcooleiro e agricultura familiar. 

Ao atualizar o Dashboard Of Sustainability (DoS) com os dados levantados, 

apresentamos os resultados para 2005 e 2010. No ano de 2005 o município apresentou 

características desfavoráveis nos indicadores de biodiversidade, arrecadação do ICMS, 

energia, população, educação, habitação, comunicação, judicialização e planejamento 

municipal. Os indicadores que apresentaram melhor desempenho foram em relação aos 

recursos hídricos, a qualidade do ar, ao PIB per capita, a mortalidade e a criminalidade 

(Figura 3.14).  

 
Figura 3.14 – Painel do Desenvolvimento Sustentável no Município de Carmo do Rio Verde / 2005 
Fonte: DoS – adaptado pela autora/2013 
 

Em 2010 as características com menor desempenho foram a qualidade do ar, o 

saneamento, a arrecadação do ICMS, a qualidade de moradia, a comunicação, o planejamento 

municipal, as políticas públicas e a responsabilidade fiscal; e, os indicadores de melhor 

desempenho foram a renda média, o valor adicionado bruto, a mortalidade, a criminalidade, a 

educação, a judicialização e a gestão democrática (Figura 3.15). 
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Figura 3.15 – Painel do Desenvolvimento Sustentável no Município de Carmo do Rio Verde / 2010 
Fonte: DoS – adaptado pela autora/2013 
 

Após verificar a variação em cada ano analisado, é necessário que se faça uma análise 

da dinâmica de 2005 a 2010 para compreendermos a evolução ou não do município em 

termos sustentáveis.  Assim, com a demonstração gráfica do Dashboard na Figura 3.16 

podemos verificar que: em relação ao desenvolvimento de 2005 para 2010, o município 

apresentou queda: no índice ambiental a queda foi no indicador da biodiversidade; no índice 

econômico a performance negativa está no PIB per capita, ICMS e na taxa de emprego; no 

índice social a mortalidade e a habitação demonstraram ser negativos; e, no índice 

institucional apenas as políticas públicas. 
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Figura 3.16 – Painel do Desenvolvimento Sustentável no Município de Carmo do Rio Verde / 2005-
2010 
Fonte: DoS – adaptado pela autora/2013 
 

 Os indicadores que apresentaram melhor desempenho de 2005 para 2010 foram: no 

índice ambiental, a qualidade da água; no índice econômico a renda média e o valor 

adicionado bruto; no índice social a educação, a energia, a criminalidade, a educação e o 

aumento populacional; e, nos índices institucionais, apresentaram crescimento a 

judicialização, a responsabilidade fiscal e a gestão democrática.   

 

3.2 – O Painel de Sustentabilidade entre os Municípios - 2005/2010 

 Ao se promover um comparativo dos índices, entre os quatro municípios selecionados, 

maiores produtores de cana na microrregião de Ceres, podemos compreender e analisar o 

perfil de desenvolvimento sustentável entre cada um deles, ao identificar qual destes está em 

melhor posição em relação ao outro. A própria ferramenta Dashboard os coloca em sistemas 

de ‘ranking’.  

 A compreensão é interessante quando partimos do pressuposto de que nos municípios 

que possuem usinas sucroalcooleiras (municípios sedes) a sustentabilidade seria melhor que 
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nos municípios que não possuem usinas sucroalcooleiras (municípios não sedes), mas que 

participam da expansão ao disponibilizarem suas terras para que a parte agrícola da Cadeia 

Agroindustrial Sucroalcooleira possa produzir.  

 Desta forma, o recorte escolhido neste trabalho contempla tanto os municípios sedes, 

como os municípios não sedes, ao considerar os quatro maiores produtores de cana-de-açúcar 

no período analisado. Vejamos, então, algumas conclusões sobre o perfil sustentável nos 

municípios sedes Carmo do Rio Verde e Goianésia; e, nos municípios não sedes Nova Glória 

e São Luiz do Norte. 

Em relação às condições ambientais percebemos que nos municípios sedes de usinas 

sucroalcooleiras houve ocorrências desfavoráveis em relação aos recursos hídricos e à 

biodiversidade. Nos outros indicadores analisados, não houve diferença entre os municípios 

sedes e não sedes de usinas (Figura 3.17). Dentre os quatro municípios analisados, Nova 

Glória é o melhor no ranking em termos ambientais; mas em compensação está última 

classificação nos demais quesitos, ou seja, econômico, social e institucional. Já São Luiz do 

Norte é o segundo no ranking em termos ambientais e econômicos; e o terceiro nos índices 

institucionais e sociais.  

 
Figura 3.17 – Comparação dos Índices Ambientais nos quatro municípios analisados 
Fonte: DoS – adaptado pela autora/ 2013. 
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 A compreensão da alteração nos indicadores ambientais apresentados é justificada pelo 

referencial teórico, que mencionam a grande necessidade de água na produção do etanol, com 

a lavagem da cana, bem como o problema com a biodiversidade causado pela queima e pela 

própria característica da monocultura (PIACENTE, 2005; RODRIGUES, 2009; e, SILVA e 

FERREIRA, 2010). Tal fato demonstra que os municípios não sedes são melhores em termos 

de sustentabilidade ambiental que os municípios sedes. 

 No índice econômico não foram identificadas diferenças significativas entre os 

municípios sedes e não sedes nos indicadores referentes ao Valor Adicionado Bruto. Porém, 

os municípios sedes apresentaram melhor desempenho em relação ao ICMS, e, à renda média; 

mas, em relação ao PIB per capita e a empregabilidade o melhor desempenho foi para os 

municípios não sedes (Figura 3.18).  

 
Figura 3.18 – Comparação dos Índices Econômicos nos quatro municípios analisados 
Fonte: DoS – adaptado pela autora/2013 
 

 O resultado para Goianésia foi o de ser a melhor no ranking em termos econômicos e 

institucionais; mas em compensação está em último lugar no quesito ambiental de como, por 

exemplo, quando do aumento de postos de empregos com a expansão da cana-de-açúcar, tanto 

na área industrial quanto na área agrícola. 
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 Todos os demais indicadores demonstraram que os municípios sedes desenvolveram 

melhor suas atividades econômicas, o que é justificável se considerarmos que parte do fluxo 

financeiro de uma usina está sendo revertido em benefícios sociais para o próprio município. 

 Já nos Índices Sociais (Figura 3.19) foram identificadas diferenças consideráveis entre 

os municípios sedes e não sedes. Os municípios sedes apresentaram melhor desempenho em 

relação a quase todos os indicadores, excluindo apenas o indicador relativo à moradia digna 

(habitação). Os indicadores de criminalidade e de mortalidade demonstraram ser piores nos 

municípios não sedes.  

 
Figura 3.19 – Comparação dos Índices Sociais nos quatro municípios analisados 
Fonte: DoS – adaptado pela autora/ 2013 

Dentre os quatro municípios analisados, Carmo do Rio Verde ficou em primeiro lugar 

no ranking em relação ao índice social, em segundo lugar em termos institucionais, e, em 

terceiro lugar nos índices ambientais e econômicos. Então, em termos de sustentabilidade 

social, os municípios sedes são melhores aos municípios não sedes. 

 Por última análise, nos índices Institucionais (Figura 3.20) não houve diferença entre 

os municípios sedes e não sedes para o indicador referente ao planejamento municipal, até 

mesmo porque quase todos os municípios não possuem a obrigatoriedade do Plano Diretor.  

 As diferenças observadas dentre os municípios sedes, apresentaram melhor 
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desempenho em relação à gestão democrática, a responsabilidade fiscal e judicialização; mas, 

em relação às Políticas Públicas, e aos meios de comunicação, o melhor desempenho foi para 

os municípios não sedes. Os indicadores institucionais demonstram há pequena diferença 

entre os municípios sedes e não sedes, sendo que os primeiros apresentaram melhor 

sustentabilidade institucional em relação aos municípios sedes. 

 
Figura 3.20 – Comparação dos Índices Institucionais nos quatro municípios analisados 
Fonte: DoS – adaptado pela autora/2013 

 A análise nos remete a verificar certo equilíbrio entre os municípios sedes e não sedes, 

não sendo possível admitir que um seja mais sustentável que o outro, vez que neste trabalho 

nosso conceito de sustentabilidade prevê o equilíbrio das atividades humanas no 

desenvolvimento das potências ambiental, econômica, social e institucional. Então, nos cabe 

agora verificar se o modelo nos proporciona compreender a expansão da cana-de-açúcar na 

microrregião de Ceres.  

 



241 
 
IV – COMPREENDENDO O PROCESSO 

 A apresentação dos indicadores mais apropriados ao caso em estudo, que se 

adequassem a identificar o perfil sustentável dos municípios com maior produção de cana na 

microrregião de Ceres e a caracterização do processo de expansão, foi de fundamental 

importância para a compreensão da expansão do setor sucroalcooleiro.  

 Após análise dos resultados foi possível identificar que entre os municípios sedes e 

não sedes de usinas sucroalcooleiras não ocorrem impactos diferentes, no ponto de vista 

sustentável que prevê o equilíbrio dos índices ambiental, econômico, social e institucional.  

 A análise se volta, agora, em demonstrar como o uso de indicadores para o cálculo de 

sustentabilidade, pode ajudar a compreender o processo de expansão da cana-de-açúcar. 

 Os processos de avaliação e compreensão de expansão são importantes, pois 

contribuem para a tomada de decisões concretas, não devendo se restringir apenas ao exame 

comparativo entre algo proposto; mas, devem também permitir a contextualização da 

atividade ou fato, suas consequências e implicações.  

 Assim os critérios avaliativos envolvem os três critérios analíticos de eficiência, 

eficácia e efetividade, onde a eficiência busca o melhor uso dos meios para o alcance dos 

resultados, a eficácia busca atingir o resultado sem se preocupar com a utilização dos meios, 

e, a efetividade busca interagir as duas anteriores de forma constante, ao atender às 

necessidades do ambiente. As informações servem de insumos para o modelo, permitindo sua 

atualização ao longo do tempo, servindo para a elaboração de indicadores, contemplando as 

especificidades e complexidades do processo. 

 A expansão da cana-de-açúcar no Estado de Goiás é caracterizada pela expansão da 

Fronteira Agrícola, consequente da intensificação no uso do solo por meio de investimento 

nas bases tecnológicas, ao promover alterações na economia da agricultura. Do ano de 2005 a 

2010 a produção de cana-de-açúcar por área colhida (ha) na microrregião de Ceres aumentou 

em quase 20%, conforme verificamos na tabela 1.6. 

 Esse crescimento é justificado pelo avanço da fronteira agrícola, que tem registrado 

substituição de culturas em procura de novas áreas, impulsionando o crescimento da produção 



242 
 
para o Centro-Oeste, estimulado pela disponibilidade de terras, pelo preço mais baixo das 

terras (comparadas às terras do Sul), pela topografia, clima e incentivos governamentais, 

como por exemplo, a anistia de impostos ou doação de terras, tendo em vista que os 

empreendimentos agropecuários traziam vantagens competitivas para o município 

(CAPACLE CORREA, 2012). 

 Por intermédio do modelo proposto de avaliação da sustentabilidade podemos 

compreender os acontecimentos atuais em relação à expansão da cana-de-açúcar, a saber: 

 

- Índice Ambiental 

 O município de Carmo do Rio Verde é sede da usina CRV Industrial. Em termos de 

desenvolvimento sustentável no índice ambiental, demonstrou estar em último lugar no 

ranking em 2005 e 2010 em comparação aos outros municípios analisados . A biodiversidade 

foi o indicador que apresentou o menor desempenho neste índice em 2005. Já em 2010 o 

saneamento e a qualidade do ar é que foram os piores indicadores (Figuras 3.14 e 3.15).  

 Quando analisamos em qual indicador houve desenvolvimento de 2005 para 2010, o 

melhor desempenho foi para os recursos hídricos e o pior desempenho para a biodiversidade 

(Figura 3.17). Conforme Piacente (2005) esse desempenho desfavorável da biodiversidade é 

previsto quando há desmatamento e implantação de monocultura. 

 O município de Goianésia é sede de três usinas: Usina Goianésia, Usina Jalles 

Machado e Usina Codora. Em 2005 o município era o melhor dentre os analisados em relação 

ao índice ambiental, com desempenho favorável para o saneamento, na qualidade do ar e da 

água; apenas a biodiversidade apresentou desempenho negativo. Já em 2010, pulou da 1ª para 

a 3ª colocação, tendo apenas a biodiversidade como desempenho favorável (Figuras 3.2 e 

3.3). O desenvolvimento de 2005 para 2010 foi desfavorável para a qualidade da água, e 

favorável à biodiversidade (Figura 3.17). Essa queda nos indicadores da qualidade da água 

pode ser explicada pelo aumento de produção nas indústrias que demandam muita água, e não 

em termos de aumento por área plantada, que, aliás, teve uma pequena queda.  

 Segundo Piacente (2005) na fase industrial há uma utilização intensiva da água para o 
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processamento industrial da cana de açúcar, o que justifica o desempenho identificado no 

modelo. Tudo indica que houve preocupação com a biodiversidade de 2005 para 2010, o que 

pode ser comprovado pelos programas e projetos ambientais desenvolvidos, como é o caso da 

Ame a Ema34. 

 Os municípios não sedes de usinas, Nova Glória e São Luiz do Norte, apresentaram as 

mesmas características em 2005 e em 2010, ou seja, houve desempenho favorável em 2005 

nos indicadores de saneamento, água e ar; e, desempenho desfavorável em relação à 

biodiversidade. Em 2010 houve desempenho favorável apenas à biodiversidade e 

desfavorável à qualidade do ar (Figuras 3.6, 3.7, 3.10 e 3.11). Considerando o 

desenvolvimento no período, análise de 2005 para 2010, os municípios apresentaram 

desempenho favorável em relação à qualidade da água e à biodiversidade.  

 Do ponto de vista de Desenvolvimento Sustentável, o único desempenho desfavorável 

em relação aos recursos hídricos foi no município de Goianésia, sede de três usinas 

sucroalcooleiras. A explicação é de que, além da grande demanda pela água na fase industrial, 

na fase agrícola normalmente são identificados usos para a utilização intensiva no sistema de 

irrigação, que na maioria dos casos é feita nos períodos de estiagens, momento em que ocorre 

naturalmente uma diminuição do volume de água dos rios, provocando relativa pressão sobre 

os recursos hídricos locais, o que pode também ocasionar algumas situações de degradação 

das nascentes. 

 Essa condição também é explicada pelo estudo do CGEE (2009), que apresentou 

qualidade da água como um dos pontos fracos ao setor sucroalcooleiro, decorrente do 

aumento do uso de irrigação em locais de expansão, como é o caso da microrregião em 

estudo.  

 Outro problema que justifica a queda na qualidade da água pode ser o uso da vinhaça, 

que se constitui no principal resíduo da industrialização da cana, apresentando alto potencial 

poluidor quando lançada em cursos d’água, em função da sua alta demanda bioquímica por 

                                                
34 O Projeto Ame a Ema, ou Proema, foi o primeiro projeto ambiental da usina Jalles Machado, implantado em 
1989 para chamar a atenção da comunidade para as questões ambientais. O projeto tomou como símbolo das 
espécies ameaçadas a ema, maior ave do Continente Americano. Por meio da observação da população dessas 
aves e incubação artificial de seus ovos, foi possível ampliar consideravelmente o número de emas na região. O 
slogan Ame a Ema contribuiu para a preservação da espécie. 
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oxigênio, alta concentração de sais, particularmente potássio, e alta carga de matéria orgânica. 

A quantidade despejada pelas destilarias pode variar de 10 a 18 litros de vinhaça por litro de 

álcool produzido, dependendo das condições tecnológicas da destilaria (SILVA, GRIEBELER 

e BORGES 2007). Desta forma, a quantidade de usinas no município de Goianésia justifica os 

demais municípios (Carmo do Rio Verde, Nova Glória e São Luiz do Norte) terem 

apresentado melhor desempenho em relação aos recursos hídricos. 

 Dos municípios analisados três deles demonstraram desenvolvimento sustentável 

relativo à biodiversidade, o que é justificado pela característica da microrregião de ter 

disponibilidade de terras para atender ao aumento da demanda por cana-de-açúcar. Outra 

característica favorável é de o próprio cultivo da cana proporcionar a recuperação do solo 

comparado à plantação de outras culturas, o que é demonstrado pelo aumento da 

produtividade graças às maiores eficiências energéticas no aproveitamento do bagaço. Além 

do mais, a diminuição da queima na colheita da cana tem evitado a degradação em áreas de 

reserva e a redução da biodiversidade. 

 Podemos concluir que em todos os municípios analisados houve preocupação em 

relação às questões ambientais, pois apresentaram certo equilíbrio entre os indicadores, 

mantendo desempenho considerado bom em termos sustentáveis. Não houve ocorrências de 

assoreamento, erosão e demais fatores causados pela prática excessiva no uso de adubos, 

corretivos minerais e aplicação de herbicidas.  

 A microrregião tem se preocupado também com o solo, para tanto tem usado boas 

práticas de produção para regeneração de áreas degradadas pela cultura da cana; e também, se 

preocupado com o tráfego de caminhões, ao visar solucionar o problema da compactação do 

solo, motivo pelo qual não foram identificadas neste indicador consequências desfavoráveis.  

 Silva e Ferreira (2010) mencionam que os impactos de perda da produtividade do solo 

causam mudanças no regime hidrológico e problemas climáticos com elevação de 

temperaturas. Acreditamos que na microrregião em análise a adoção de sistemas de manejo 

foi correta, mantendo a estrutura do solo e a qualidade de sustentabilidade do sistema 

canavieiro, pois não houve nenhuma ocorrência desfavorável ao solo. 

 Ainda na esfera ambiental, um dos maiores problemas ambientais discutidos na 
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produção de cana-de-açúcar é a queima da palha previamente à colheita. A utilização desta 

prática contribui para a qualidade do ar, saúde das pessoas e para o consumo maior de água 

(CGEE, 2009; RODRIGUES, 2009; e, FERREIRA, 2010). Desta forma, o resultado 

demonstrou que na microrregião a prática da queima está sendo controlada, pois, praticamente 

não houve aumento desfavorável nos indicadores da água, saúde e ar. 

 O problema da queima tem sido tão grande, que houve no dia 22 de abril de 2013 

audiência pública no órgão superior do poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal, 

convocado pelo Ministro Luiz Fux para discutir sobre as queimadas em canaviais. O 

representante da Embrapa Agrobiologia (Seropédica-RJ), Sr. Robert Boddey, expôs sobre as 

vantagens e desvantagens dos tipos de colheita, mecanizada ou manual, ao abordar 

especialmente os impactos que têm no aquecimento global. Mencionou o pesquisador que 

pode haver diminuição na emissão de gases com a ausência da queima, mas pode também 

haver uma elevação por causa de outros fatores 

A palha acumulada na superfície do solo é normalmente da ordem de 8 a 15 toneladas 
(peso seco). Quase tudo é convertido em dióxido de carbono na hora da queima. Mas, 
se não for queimada, a palha se decompõe gradualmente durante o ano, emitindo 
quase a mesma quantidade de CO2. A queima emite metano, mas essa emissão é 
parcialmente compensada pelo óleo diesel utilizado pelas colhedoras (EMBRAPA, 
2013). 

 Da mesma forma que expôs sobre a palha, o pesquisador da Embrapa destacou que a 

presença da palha na superfície do solo protege contra o impacto da chuva e do vento, 

diminuindo os riscos de erosão e favorecendo a conservação de água; e, que as perdas do solo, 

via erosão, ocorrem principalmente pela renovação do canavial devido ao intenso 

revolvimento do solo. Com o uso de colhedoras pesadas haveria maior compactação do solo, 

necessitando de renovar o canavial com maior frequência. Neste caso, ao longo dos anos a 

erosão se tornaria mais severa. 

 Assim, a microrregião de Ceres, em relação aos possíveis impactos ambientais, 

conseguiu demonstrar um perfil relativamente sustentável em relação à maioria de seus 

indicadores ambientais. 

  

- Índice Econômico 
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 O município de Carmo do Rio Verde demonstrou em 2005 desempenho baixo em 

vários indicadores, exceto no indicador do PIB per capita e na empregabilidade. Em 2010 o 

município demonstrou desempenho um pouco melhor, ficando os pontos negativos apenas 

para o ICMS (Figuras 3.14 e 3.15). 

 Quando analisamos o desenvolvimento econômico de 2005 para 2010, o município 

não se demonstrou economicamente melhor, pois apenas a renda média e Valor Adicionado 

Bruto foram indicadores favoráveis ao Desenvolvimento Sustentável (Figura 3.18). Houve 

queda significativa na taxa de emprego, no ICMS e no PIB per capita. A variação econômica 

negativa pode ser justificada pelo decréscimo em áreas plantadas que foi de 46%, 

ocasionando desempregos e desencadeando queda no PIB e na arrecadação do ICMS. 

 O município de Goianésia apresentou em 2005 desempenho razoável, mas comparado 

aos outros municípios alcançou o primeiro lugar no ranking em termos de economia. Os 

pequenos desempenhos ficaram apenas nos indicadores renda média e ICMS; já em relação a 

2010 o desempenho foi bem melhor, todos os indicadores foram positivos mantendo o 

primeiro lugar no ranking (Figuras 3.2 e 3.3).  

 Em relação ao desenvolvimento econômico de 2005 para 2010 a figura 3.18 apresenta 

que o município não demonstrou desenvolvimento apenas no Valor Adicionado Bruto e no 

PIB per capita, ficando os demais indicadores favoráveis ao Desenvolvimento Sustentável, 

mantendo ainda a primeira posição no ranking. Justificável, por ser dentre os quatro 

municípios o maior em extensão e em população, o mais antigo na produção de cana-de-

açúcar e com maior know how. 

 O município de Nova Glória em 2005, dentre os analisados, foi o que apresentou todos 

os indicadores econômicos desfavoráveis ficando em último lugar. Em 2010 o município 

continuou sendo o pior dentre os quatro analisados em termos de índices econômico, 

acrescidos o institucional e social. Houve uma pequena melhora nos indicadores renda média 

e Valor Adicionado Bruto (Figuras 3.6 e 3.7).  

 Ao verificar o desenvolvimento de um período ao outro, o município melhorou em 

termos de valor que a atividade acrescenta a bens e serviços (VAB) e em termos de PIB per 

capita, mas o índice continuou em último lugar comparado aos outros municípios. A expansão 
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do setor sucroalcooleiro no município é demonstrada no índice econômico por meio do 

aumento do PIB per capita, e, do reflexo nas mudanças de trocas e de competitividade, 

característico no Valor Adicionado Bruto a preços básicos, ou seja, do resultado final que a 

atividade sucroalcooleira acrescenta aos bens e serviços consumidos no processo produtivo, 

considerando a indústria e a pecuária. O reflexo do índice econômico pode ser visto na queda 

da densidade demográfica. 

 O município de São Luiz do Norte em 2005 apresentou aspectos favoráveis apenas ao 

indicador do Valor Adicionado Bruto, ficando à frente do município de Nova Glória. Em 2010 

o município manteve o indicador favorável ao Valor Adicional Bruto e melhorou o relativo ao 

PIB per capita e à renda; ficando a taxa de emprego e a arrecadação do ICMS desfavoráveis 

(Figuras 3.10 e 3.11).  

 O crescimento econômico de São Luiz do Norte no recorte temporal analisado foi 

identificado nos indicadores empregabilidade, renda média e ao PIB per capita (Figura 3.18). 

Acredita-se que tal fato ocorre pela grande expansão no município na área produtiva, 

valorando a mão de obra, demonstrando aumento na renda média, ao expressar a melhoria no 

ganho e na circulação do dinheiro. 

 O aquecimento do comércio do açúcar, sendo influenciado pelo aumento das 

exportações, é justificado no incremento no PIB per capita e na balança comercial, 

apresentados nos resultados dos municípios não sedes. 

 A taxa de emprego demonstrou estar favorável nos dois municípios maiores 

produtores de cana de açúcar em 2010, independente se município sede ou não sede, mas 

próximo às usinas. A atividade sucroalcooleira é marcada por empreendimentos que 

empregam um grande contingente de mão de obra, sem qualificação, no corte da cana, sendo 

maior no período de safra, caracterizando a sazonalidade do setor.  

 Com a mecanização na colheita é prevista uma redução na taxa de empregos no setor 

agrícola e um aumento da oferta de emprego na área industrial, consequente da abertura de 

novos postos de trabalho em funções mais técnicas. Gradativamente a taxa de 

empregabilidade na colheita abaixa, em virtude do processo de mecanização, que é uma 

exigência legal.  
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 Apesar de a taxa de emprego se demonstrar desfavorável em alguns municípios, não é 

possível inferir se a mecanização está sendo inserida gradativamente. Pois o contrário seria 

percebido nos indicadores, com impactos maiores nos índices econômicos e sociais, vez que 

com a mecanização se a mão de obra utilizada na fase agrícola não for absorvida pela fase 

industrial, o impacto social refletirá também na economia do município. 

  Nos municípios sedes foi possível verificar por meio dos resultados dos indicadores, 

que a expansão do setor sucroalcooleiro ocasionou aumento na renda média e no ICMS.  

  

- Índice Social –  

 O município de Carmo do Rio Verde, em termos sociais, apresentou em 2005 aspectos 

favoráveis apenas na taxa de criminalidade e no indicador de mortalidade. Em 2010 continuou 

favorável nos indicadores anteriores e apresentou melhora significativa na densidade 

demográfica e na educação (Figuras 3.14 e 3.15).  

 Ao considerar o desenvolvimento social de 2005 a 2010, ou seja, o que melhorou de 

um período ao outro, o município apresentou características de desenvolvimento na densidade 

demográfica, melhorias na educação e na economia sobre o consumo de energia e na queda 

do índice de criminalidade. A mortalidade e as condições de moradia se demonstraram 

desfavoráveis ao desenvolvimento (Figura 3.19).  

 A densidade demográfica é justificável quando verificamos a afirmação de Moraes 

(2007) referente ao aumento da produção no setor sucroalcooleiro gerar praticamente mais 

empregos; o que ocasiona a migração de trabalhadores de outros Estados, desencadeando um 

crescimento populacional. A parte contraditória da afirmação de Moras (2007) demonstrada 

nos indicadores é de que a densidade demográfica aumentou e o índice de empregabilidade 

diminuiu no período analisado. 

 O município de Goianésia apresentou em 2005 características sociais contrárias às de 

Carmo do Rio Verde, sendo o melhor município dentre os analisados, tendo como indicadores 

favoráveis à energia, à densidade demográfica e à habitação; e, como indicadores 

desfavoráveis a criminalidade, mortalidade e educação. Em 2010 apenas a criminalidade e a 
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mortalidade apresentaram ser desfavoráveis, nos demais indicadores houve uma apresentação 

bem favorável, permanecendo em primeiro lugar no ranking (Figuras 3.2 e 3.3).  

 Ao verificar o perfil de desenvolvimento de 2005 para 2010, Goianésia demonstrou 

não desenvolver-se apenas no indicador relacionado ao consumo de energia. Os demais 

indicadores foram favoráveis, havendo crescimento em todos eles (Figura 3.19). A 

justificativa para o resultado é que com a expansão do setor, das moradias e da população, 

houve, também, uma maior demanda por energia elétrica. 

 No caso específico de Goianésia, por ser uma das mais antigas cidades da 

microrregião o município já possui certa infraestrutura em relação à rede de saúde, educação, 

moradia e segurança. Aqui ficou demonstrado que o município tem se preocupado para que 

estas condições se mantenham em crescimento. O aumento no indicador educação, 

demonstrado tanto em Goianésia quanto em Carmo do Rio Verde, municípios sedes, se 

justificam pela própria necessidade das usinas por mão de obra mais qualificada - comparado 

aos cortadores de cana -, para trabalhar na área industrial.  

 Nova Glória demonstrou em 2005 ter desempenho baixo apenas em relação à 

educação e à habitação. Já em 2010, o município apresentou ser o pior, tanto que até sua 

densidade demográfica caiu, juntamente com as condições de habitação e de educação. A taxa 

de mortalidade foi o único indicador que se demonstrou estar bem nos dois anos analisados 

(Figuras 3.6 e 3.7).  

 Quando verificamos se houve desenvolvimento favorável de 2005 a 2010, o município 

apresentou apenas um indicador: habitação. Os demais indicadores foram totalmente 

desfavoráveis ao desenvolvimento, ficando o município em último lugar no ranking. Isso  

pela expansão do setor em cidades não sedes, no qual houve investimento inicial em 

moradias, e, em decorrência da despreocupação do município em relação aos outros aspectos 

sociais houve uma defasagem para os outros municípios vizinhos. A habitação estar em 

condições favoráveis é justificada por esse investimento inicial em moradias, que com a 

diminuição da densidade demográfica, demonstrou-se estar melhor. 

 São Luiz do Norte em 2005 foi o pior dentre os municípios analisados em termos 

sociais, com indicadores favoráveis apenas em relação as taxas de mortalidade e à 



250 
 
criminalidade. Em 2010 melhorou sua posição indo para o terceiro colocado, apresentando 

melhoras no crescimento populacional (Figuras 3.10 e 3.11).  

 Ao fazermos o mesmo comparativo em São Luiz do Norte, em relação ao 

desenvolvimento de 2005 para 2010, verificamos que foram favoráveis a densidade 

demográfica e as condições de moradias. Acreditamos que se explica a densidade pela 

necessidade de mão de obra para atender à expansão da cana; e em relação às condições de 

moradia, houve investimento para atender ao crescimento populacional. Interessante analisar 

que, mesmo apresentando características favoráveis em 2005 e 2010 a criminalidade e a 

mortalidade, quando analisadas em termos de desenvolvimento, elas se mantiveram estáticas. 

 O resultado dos indicadores apresenta o aumento na qualidade de educação nos 

municípios sedes, o que é um dos principais problemas a serem resolvidos no setor 

sucroalcooleiro, para a sua sustentabilidade social.  

 Segundo Moraes (2007) apesar das perspectivas de geração de novos postos de 

trabalho nas indústrias do açúcar e do álcool devido à expansão do setor e à mecanização na 

colheita, muito tem se escrito sobre os empregos agrícolas – especificamente dos cortadores 

de cana-de-açúcar – principalmente sobre as condições de trabalho e ao pagamento por 

produtividade. Além disso, a mecanização tende a alterar o perfil do trabalhador. 

 Desta forma, o resultado dos indicadores aponta a alteração do perfil do trabalhador 

nos municípios sedes, que já se prepara para o surgimento de muitas oportunidades para 

profissionais qualificados nas indústrias de insumos, bem como no setor de serviços.  

 A necessidade de melhorias na escolaridade e na qualificação dos mais de cem mil 

empregados da cultura da cana-de-açúcar que perderão seus empregos por causa da 

mecanização, já está sendo verificada pelo setor e demonstrada nos indicadores propostos 

neste trabalho, podendo ser fácil de compreender essa dinâmica. Outra mudança verificada é 

em relação à educação e criminalidade. Os resultados mostram que onde houve melhorias na 

educação, houve também diminuição na taxa de criminalidade. 

 

- Índice Institucional 
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 O município de Carmo do Rio Verde ficou em último lugar no ranking em 2005 em 

relação aos aspectos institucionais, não apresentando nenhum ponto favorável. Em 2010 o 

município melhorou, apresentando como pontos favoráveis a gestão democrática e a 

judicialização (Figuras 3.14 e 3.15).  Ao se verificar o desenvolvimento institucional de 2005 

para 2010, Carmo do Rio Verde demonstrou desenvolvimento em termos de gestão 

democrática, judicialização e responsabilidade fiscal (Figura 3.20). A judicialização 

apresentada nos resultados é justificada, pois Carmo do Rio Verde virou comarca em 2005, 

tendo mais agilidade, pois passou a julgar seus próprios processos.  

 Neste índice o município de Goianésia em 2005 demonstrou apenas um indicador 

desfavorável, a gestão democrática. Em 2010 já demonstrou todos os indicadores favoráveis, 

ficando também em primeiro lugar no ranking (Figuras 3.2 e 3.3). O município não 

desenvolveu institucionalmente de 2005 para 2010 nos quesitos de comunicação e de 

judicialização; mas desenvolveu-se em termos de gestão democrática, responsabilidade fiscal 

e em políticas públicas (Figura 3.20).  

 A justificativa para o resultado é de que os impactos institucionais são indiretos, 

surgindo das necessidades sociais e ambientais, que quando surgem, é importante que se 

inicie discussões sobre as políticas a serem adotadas para sanar os problemas. O município de 

Goianésia demonstrou em todas as analises desenvolver favoravelmente suas políticas 

públicas e sua responsabilidade fiscal. 

 O município de Nova Glória apresentou em 2005 estar desfavorável nas questões de 

gestão democrática, no planejamento municipal e nas políticas públicas. Em 2010 manteve os 

mesmos indicadores desfavoráveis de 2005, acrescentando a responsabilidade fiscal (Figuras 

3.6 e 3.7). Observando se houve desenvolvimento institucional no município, é possível 

afirmar que apenas o indicador de políticas públicas desenvolveu-se, ficando os indicadores 

de gestão democrática, judicialização e responsabilidade fiscal desfavoráveis (Figura 3.20).  

 Acreditamos que a característica cultural da região é justificativa para o resultado, pois 

a cultura em municípios não sedes ainda é centralizadora, não tendo pressão política dos 

usineiros sobre o governo para providências que visem uma participação democrática. O 

resultado encontrado na judicialização é justificado tendo em vista que Nova Glória pertence 

à Comarca de Ceres, onde seus processos são julgados juntamente com outros processos, 
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acarretando acumulo de trabalho. 

 Por fim, o município de São Luiz do Norte apresentou em 2005 bom desempenho nas 

questões institucionais: judicialização, políticas públicas e planejamento municipal; os 

indicadores desfavoráveis foram comunicação, gestão democrática, e, o pior indicador foi o 

de responsabilidade fiscal. Em 2010 o município apresentou melhoras em todos os seus 

indicadores (Figuras 3.10 e 3.11).  

 O município apresentou desenvolvimento institucional, de 2005 para 2010, nos 

indicadores referentes à comunicação, responsabilidade fiscal e políticas públicas, deixando 

para trás os indicadores de gestão democrática e judicialização. Assim, a justificativa para o 

resultado é a mesma acima: falta força política para fazer pressão junto à prefeitura para 

melhorar a participação democrática. A participação dos atores públicos também é justificada 

tendo em vista que São Luiz do Norte não é Comarca, seus processos são julgados na 

Comarca de Uruaçú juntamente com outros processos, acarretando acumulo de trabalho. 

  Em relação às políticas públicas, as avaliações feitas em marcos temporais distintos 

possibilitaram aferir sua viabilidade num dado contexto, situado e datado, diagnosticando o 

antes e o depois. Assim a avaliação voltou-se aos resultados das ações empreendidas. Este 

trabalho demonstrou a avaliação post facto, de gestão e ações. Possibilitou uma visão 

integrada do índice institucional, mesmo que alguns impactos nem sempre são perceptíveis de 

imediato, necessitando de análises posteriores.  

 Desta forma, as políticas públicas melhoraram, podendo ser exemplificadas com a 

preocupação com o uso da água, tanto que as cobranças referentes à legislação específica 

sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei nº 13.123/97 – visa regular sobre o uso 

dos recursos hídricos, outorgando direitos e cobrança pelo seu uso35); com a regulamentação 

da queima da palha de cana-de-açúcar, dentre outras.  

 O índice institucional demonstra que a gestão democrática e a responsabilidade fiscal 

são melhores nos municípios sedes de usinas, o que é justificável pela participação de 

usineiros em barganhas com o governo, ao contrário dos municípios não sedes. 
                                                
35 O impasse está em não haver fiscalização e a garantia de seu cumprimento, bem como a burocracia em 
aprovação (ou não) do uso dos recursos. Esse impasse tem prejudicado muito em termos sustentáveis, o que é 
comprovado nos resultados dos indicadores, pois não houve alteração neste quesito entre um período e outro. 
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CONCLUSÕES 

O Estado de Goiás tem sido palco do crescimento da produção de cana-de-açúcar 

registrado em anos recentes, principalmente por causa da ocupação de novas áreas, como 

consequência do avanço da Fronteira Agrícola, muitas vezes em substituição de culturas. 

Dentre os fatores que tem impulsionado este crescimento, podemos destacar as características 

do solo, o preço das terras, o clima, e, os incentivos e anistia de impostos dados pelas 

prefeituras como forma de fortalecer a produção no município. 

Além disso, a modernização também impulsionou para a expansão da ocupação. Com 

a transferência da base técnica, através de investimento de capital, visando o aumento da 

produtividade. O conceito sobre a expansão da Fronteira Agrícola reporta ao uso, cada vez 

mais, dos recursos do solo com o apoio da tecnologia. A introdução de máquinas para 

agricultura, a revolução verde, o pacote tecnológico, a melhoria em infra-estrutura, o 

investimento em estradas, o aumento de órgãos de pesquisa e desenvolvimento, o Sistema 

Nacional de Crédito Rural, as políticas públicas incentivando o setor, dentre outras, são 

exemplos da modernização e de incentivos na área agrícola pois influenciou diretamente na 

expansão do setor sucroalcooleiro. 

A evolução histórica da produção de cana-de-açúcar no Brasil demonstrou seu 

crescimento nos últimos anos, reforçados por políticas públicas de incentivo à produção de 

álcool como fontes alternativas ao petróleo importado e o uso eficiente da energia. O grande 

aumento de sua demanda fez com que os gestores públicos olhassem mais para as 

necessidades deste setor, através de medidas que o fortalecesse. Foi o caso da criação do IAA, 

do Proalcool, dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, do Prodecer, do Polocentro, do 

Fomentar, do Produzir, do Planalçucar, entre outros. 

A decisão de produção de etanol a partir de cana-de-açúcar, além do preço do açúcar, é 

política e econômica, envolvendo investimentos adicionais. Tal decisão foi tomada em 1975, 

quando o governo federal decidiu encorajar a produção do álcool em substituição à gasolina 

pura, com o objetivo de reduzir as importações de petróleo, então com um grande peso na 

balança comercial externa. Nessa época, o preço do açúcar no mercado internacional vinha 

decaindo rapidamente, o que tornou conveniente a mudança de produção de açúcar para 

álcool. 
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A produção de cana-de-açúcar está em expansão no País, e coloca o Brasil como o 

maior produtor de etanol por meio da cana-de-açúcar. A produção de cana-de-açúcar em 

quantidade produzida (t) e em área colhida (ha) aumentou em 72% de 2005 para 2010. Neste 

mesmo ano, o setor foi responsável por aproximadamente 2% do PIB nacional e por 8% do 

PIB da agricultura no Brasil; tendo empregado cerca de 4,5 milhões de pessoas (IBGE, 2012). 

 Para atender toda essa ampliação, o setor sucroalcooleiro é composto atualmente por 

414 unidades produtoras cadastradas no Departamento da Cana-de-açúcar e Agroenergia, 

distribuídas em 22 estados brasileiros, sendo que o Estado de Goiás possui 33 usinas 

sucroalcooleiras cadastradas. 

 As áreas de produção continuam em progressivo aumento, embora em menor ritmo 

nos estados da Região Centro-Oeste e Sudeste. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Mato 

Grosso foram os estados com maior acréscimo de áreas na parcela de colheita para a indústria. 

Só no Estado de Goiás em 2012 a produção foi de 47,5 mil hectares, representando 2,6% de 

participação no PIB do País, ao se consolidar como o segundo maior produtor de cana e 

de etanol no País, perdendo apenas para o Estado de São Paulo. O ritmo da expansão do setor 

sucroalcooleiro no Estado de Goiás se deve à forma extensiva de produção e de ocupação 

espacial, capazes de causar danos ao ambiente. Novas tecnologias de produção têm sido 

introduzidas, bem como se tem discutido sobre a preservação dos biomas da região Centro-

Oeste, do ambiente florestal e da vegetação nativa; tudo em busca de alternativas mais 

sustentáveis que permitam o dinamismo do setor e a preservação do bioma. 

 Esse crescimento da atividade sucroalcooleira tem trazido várias discussões acerca de 

problemas históricos por ela apresentados ao meio ambiente e à sociedade; pois nem sempre o 

foi possível relacionar o crescimento econômico ao crescimento sustentável. Não há estudos 

comprobatórios de que a política agroenergética cumpre o papel de Desenvolvimento 

Sustentável anunciados pelo governo, ou mesmo pesquisas que esclarecem o grau de 

sustentabilidade do complexo canavieiro implantado no Estado de Goiás. Muito pelo 

contrário, há indícios de que o setor é responsável pela degradação ambiental e pela exclusão 

e deterioração social. Esse paradoxo, crescimento econômico e insustentabilidade 

socioambiental, do setor foram analisados neste trabalho. 

 Para procedermos à análise dos temas discutidos foi necessário pesquisar sobre os 
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impactos relativos à expansão do setor sucroalcooleiro, e confirmar que há realmente um 

paradoxo entre o que é e o que não é sustentável.  

 A caracterização dos impactos causados pela expansão do setor sucroalcooleiro foi 

importante para que pudéssemos compreender a dinâmica de expansão, se influencia ou não 

no perfil sustentável. Assim, verificamos que os impactos são percebidos na sociedade, com 

aspectos que demonstram uma co-relação, como por exemplo, quando o aumento da 

produção, desencadeia também uma maior procura por postos de trabalho, aumentando o 

nível populacional, com a vinda de imigrantes; e, que consequentemente há maior 

necessidade de habitação, educação e consumo de energia, que se não supridos acarretam um 

aumento na criminalidade. 

 Da mesma forma, o aumento da produção de cana-de-açúcar impacta na economia, o 

que é óbvio, pois a economia é motor que impulsiona determinado crescimento de uma 

atividade produtora. Se a atividade não for economicamente viável, a tendência é que se pare 

com essa atividade. Foram analisados se houve crescimento econômico viável aos municípios 

em estudo, através da arrecadação e da variação do valor adicionado bruto aos preços básicos 

da agricultura e da indústria; bem como, se a renda média acompanhou o crescimento dos 

postos de trabalho. 

 Com toda essa transformação social e econômica, foi necessário que os agentes 

responsáveis começassem a controlar o crescimento, através de políticas públicas e de gestão 

– o que Marx chamou de ‘a mão invisível’ -.  

 Por fim, a base para que houvesse crescimento da cana-de-açúcar vem da terra, das 

condições climáticas, dos recursos naturais. Foi necessário verificar se as condições naturais/ 

ambientais estão sendo mantidas, para que a produção se mantenha constante e atenda às 

gerações futuras.  

Com isso, o conceito de sustentabilidade passou a ser uma meta. A quantidade de 

debates sobre o conceito é extensa, iniciando em 1962 com a demonstração da 

despreocupação do uso dos recursos naturais, julgando-os inesgotáveis; e, posteriormente com 

as discussões de nomenclaturas como o ecodesenvolvimento, o desenvolvimento sustentável 

até chegar à sustentabilidade. A última discussão percebida até o final deste trabalho foi na 
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Rio + 20, com a apresentação do documento Outro Futuro é Possível. 

Concluímos que todas essas discussões convergem ao conceito de algo que objetiva 

um modelo socioeconômico capaz de gerar riqueza, igualdade e bem-estar, ao mesmo tempo 

em que possibilita o uso dos recursos naturais sem destruir da natureza, com a promoção de 

melhoria contínua na qualidade de vida – a sustentabilidade. Assim, foi importante mostrar o 

nosso conceito acerca do tema. 

 Desta feita, nosso conceito adotado é de que a sustentabilidade está ligada ao 

equilíbrio das atividades humanas no desenvolvimento das potências ambiental, econômica, 

social e institucional, concebendo o desenvolvimento como um processo sistêmico, 

interligado, dinâmico e constante para todos. 

 Definido o conceito de sustentabilidade e verificado os impactos possíveis ocorridos 

com a expansão da cana de açúcar, foi possível determinarmos os indicadores necessários 

para caracterizar a sustentabilidade ou não da expansão da cana-de-açúcar, ou seja, com o 

objetivo de avaliar o perfil sustentável do setor na microrregião de Ceres - responsável por 

mais de 14% da produção de cana-de-açúcar de todo o Estado de Goiás, em constante 

expansão, visando atender suas sete usinas sucroalcooleiras. 

 A definição dos indicadores foi baseada nos quatro índices de sustentabilidade 

mencionados pelo IBGE: índice ambiental, índice social, índice econômico e índice 

institucional, cada qual com os indicadores considerados os mais apropriados para determinar 

o perfil sustentável, abordados no referencial teórico apresentado. 

 Esta definição teve como preocupação a agregação, harmonização e regionalização 

dos dados, considerando as condições agroecológicas e socioeconômicos presentes na 

microrregião. Tentamos apresentar simplicidade de mensuração e repetibilidade no espaço 

temporal determinado, para detectarmos as mudanças no sistema, ao permitir o cruzamento 

com outros indicadores. Temos consciência que os indicadores não são perfeitos, passíveis de 

serem refutados.  

 O debate está apenas iniciando, pois não há, até o presente momento, uma fórmula ou 

receita consensual para avaliar o que é sustentável e o que é insustentável. Os indicadores 

escolhidos neste trabalho tiveram a conduta teórico-metodológica diferenciada, vez que 
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partimos da definição norteada pelas discussões teóricas claras e explícitas, relacionadas ao 

referencial que move a pesquisa, apresentando os resultados com visualização gráfica 

proporcionada pela ferramenta Dashboard Of Sustainability. 

 A definição da microrregião de Ceres como objeto de análise se deu por apresentar 

uma nova fase de expansão da cana-de-açúcar em uma região em que a cultura já tem uma 

tradição de cultivo; por ter sido uma das regiões mais incentivadas pelo Governo Federal para 

expansão da cana; por ser um dos melhores exemplos aplicados à expansão da fronteira 

agrícola no setor sucroalcooleiro; por ter uma boa infra-estrutura favorecida por várias 

rodovias que cortam o Estado, contribuindo para o transporte da colheita em tempo hábil à 

moagem e o escoamento da produção; e, também, pela quantidade usinas, sendo em 

funcionamento sete usinas, duas em cadastro e duas em implantação. 

Definida a região, foi necessária a seleção dos quatro municípios da microrregião de 

Ceres, considerados os maiores produtores, em média, de cana-de-açúcar entre o período de 

2005 a 2010; sendo dois deles sedes de usinas sucroalcooleiras e dois não sedes de usinas: 

Carmo do Rio, Goianésia, Nova Glória e São Luiz do Norte, respectivamente. Por fim, 

determinamos o recorte temporal escolhido para as análises também foi determinado também 

em decorrência de produção de cana-de-açúcar – 2005 a 2010. 

 Assim, com tudo definido (conceitos, indicadores, ferramenta, modelo teórico, campo 

de aplicação e espaço temporal), levantamos os dados e aplicamos os indicadores na 

ferramenta, e chegamos a alguns resultados interessantes, que nos proporcionaram a 

compreensão do processo de expansão da cana-de-açúcar. 

 O resultado demonstrou que em algumas análises baseadas apenas em espaço temporal 

estático, ou seja, apenas no ano 2005 ou apenas no ano 2010, acontece de o indicador 

demonstrar ser favorável em ambos os momentos. Mas quando esse mesmo indicador é 

analisado tendo por referência mudanças do indicador, no período de 2005 para 2010, ele 

pode se demonstrar desfavorável.  

 Tal fato indica que mesmo tendo um indicador bom no momento, ele pode não se 

demonstrar sustentável, pois não houve variação positiva de um período para outro. O 

contrário também pode ocorrer um indicador demonstrar-se desfavorável em dois períodos, 
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mas com variação positiva de um período para o outro.  

 Buscamos, por exemplo, o município de São Luiz do Norte nos indicadores 

criminalidade e saúde, favorável em períodos distintos, mas não apresentou desenvolvimento 

de um período para o outro. O mesmo ocorreu com o indicador sobre habitação, desfavorável 

nos dois períodos distintos, e em melhorias de um período para o outro. Essas melhorias 

indicam a preocupação do município com o tema, desenvolvendo-o de um período para o 

outro, ou seja, a procura por sustentabilidade. 

 A compreensão para o resultado em relação ao índice ambiental, que apresentou certa 

estabilidade, é justificada com a preocupação das políticas públicas (que também 

apresentaram desenvolvimento) por meio de legislações e fiscalização referentes ao 

saneamento, solo, clima e qualidade do ar.  

 A grande maioria dos problemas ambientais, no caso da cana-de-açúcar, está 

relacionada com os recursos hídricos e com a queima, já discutidas e demonstradas neste 

trabalho. O que percebemos é que o resultado pode ser consequência do controle e da 

diminuição da prática de queima pela mecanização na colheita.  

 O indicador qualidade da água, demonstrado como desenvolvido no período em 

análise, é justificado pelo controle legal da outorga de água, principalmente na atividade 

canavieira, o qual preserva a qualidade e a abundância da água, característica da microrregião. 

Nos municípios não sedes de usinas, a qualidade da água se preserva e em desenvolvimento, o 

que é justificado, pois na cadeia sucroalcooleira a atividade que mais requer o uso de água é a 

atividade da indústria. 

 A compreensão para o resultado apresentado em relação ao índice econômico é de que 

com o aumento da produção sucroalcooleira houve também aumento na taxa de emprego, da 

renda média e da arrecadação nos municípios com maior indicador de expansão. O modelo 

explica o já vimos na parte teórica: que com o aumento da área destinada ao plantio, aumenta-

se também a oferta de empregos e a procura por maior produtividade através da mudança 

tecnológica.  

 Tal fato acarreta em demanda por profissionais mais qualificados na área industrial, 

consequentemente a renda média desses trabalhadores aumenta o índice econômico, bem 
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como aumenta o indicador educação. Da mesma forma, com a diminuição da área agrícola os 

empregos diminuem, bem como a renda média e a arrecadação do ICMS, pela falta de 

oportunidades de emprego aos cortadores de cana.  

 Já em relação ao índice social, a compreensão para o resultado apresentado pela 

ferramenta é de que, a expansão do setor e aumento da taxa de emprego torna-se atrativo à 

migração de trabalhadores motivada pela busca de oportunidades no setor canavieiro. O 

crescimento populacional demanda moradias, aumentando o consumo de energia, e, 

infelizmente aumenta também a criminalidade.  

 A compreensão para o resultado em relação ao desenvolvimento do indicador 

educação é justificada com a aceleração do uso de mecanização na colheita da cana e 

consequentemente com a redução da demanda por mão de obra na colheita (normalmente 

empregados de baixa escolaridade). Muda-se o perfil do empregado da área agrícola com a 

criação de novos postos de trabalho (tratoristas, motoristas, mecânicos, técnicos em 

eletrônica).  

 Esse fato implica na necessidade de qualificação e treinamento da mão de obra que 

pretende continuar no mercado de trabalho, demonstrado no crescimento positivo ao 

indicador educação, principalmente nos municípios sedes de usinas. Estes municípios que 

apresentaram melhorias na educação apresentaram também queda na criminalidade. 

 A compreensão para o índice institucional é demonstrada com a noção de Complexo 

Agroindustrial. Dois elos importantes do complexo sucroalcooleiro são os da indústria e 

agrícola. O primeiro elo apresenta maior força política junto aos órgãos governamentais, por 

serem representados por usineiros. Essa força política faz pressão junto aos atores públicos 

em caso dos assuntos de maior interesse da classe. Por esses fatores há maior participação 

junto aos conselhos municipais e maior representatividade na gestão democrática.  

 Já o elo agrícola é composto em sua grande maioria por trabalhadores, com pequena 

força política e pouca pressão nos atores políticos. As melhoras nos meios de comunicação 

são consequência do avanço da tecnologia da informação e da globalização. E, o plano diretor 

não se demonstrou um indicador de peso, vez que não há obrigatoriedade em lei para 

municípios com menos de vinte mil habitantes; e, depois de estabelecido o plano diretor a 
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necessidade é só de atualização, o que normalmente é feito com a participação dos conselhos 

municipais. 

 Tentamos neste trabalho caracterizar e compreender o processo de expansão do setor 

sucroalcooleiro na microrregião de Ceres, ao embasar, desta forma, na definição de 

indicadores capazes de medir a sustentabilidade dos quatro municípios maiores produtores, 

em média, de cana-de-açúcar (por hectare), no período de 2005 a 2010.  

 Após a aplicação dos indicadores na ferramenta, e análise dos resultados, foi possível 

verificar quais foram os indicadores que demonstraram perfil de desenvolvimento, o que 

consideramos ser mais sustentável, e, quais demonstraram perfil de variação negativa, o que 

consideramos não sustentáveis. Notamos que em alguns momentos os indicadores não 

favoráveis demonstraram melhora e crescimento, ou seja, houve preocupação dos atores 

públicos e dos tomadores de decisões em mudar a situação ruim da região, o que podemos 

considerar como uma atitude sustentável.  

Por meio da proposta, podemos concluir que em termos de desenvolvimento 

sustentável no setor sucroalcooleiro na microrregião de Ceres, dentre os quatro maiores 

municípios produtores de cana-de-açúcar, os municípios que possuem usinas sucroalcooleiras 

(municípios sedes), são mais sustentáveis que os municípios que não possuem usinas 

sucroalcooleiras nos índices sociais e institucionais; e, os municípios não sedes são mais 

sustentáveis nos índices ambientais. O índice econômico não tem diferença significativa entre 

os municípios sedes e não sedes.  

 Os resultados para os aspectos ambientais, econômicos, sociais e institucionais se 

apresentaram conforme o referencial teórico. Foi possível, por meio da visualização gráfica 

do modelo, compreender o processo de expansão da cana de açúcar na microrregião de Ceres. 

Desta forma, podemos concluir que a definição de indicadores, para o cálculo da 

sustentabilidade da cana-de-açúcar na microrregião de Ceres, é aplicável para a compreensão 

do processo de expansão. 
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Anexo 1 – Tabela para entrevistas junto as prefeituras em relação aos índices institucionais 
 

2005 2010
Existe algum conselho municipal. 1 ponto para cada conselho (+)
Se sim, quantas atividades realizadas no último ano. 1 ponto para realização de 

atividades (+)

Existe de Plano Diretor 1 ponto para sim
Se sim, houve participação democrática da 
população em sua elaboração.

1 ponto para participação 
democratica (+)

Os políticos têm projetos relacionados à conservação 
do meio ambiente e à preocupação com a expansão 
da cana-de-açúcar

1 ponto positivo caso tenha 
projeto (+)

Nas últimas políticas públicas implementadas quanto 
tempo em média durou da identificação do problema 
à sua implementação

ponto por dias - quanto maior 
pior (-)

Houve atuação dos juízes, no último ano, 
manifestando favoravelmente em algum processo 
relacionado ao meio ambiente ou a expansão da 
cana

1 ponto positivo para cada 
processo do município x usina (+)

No Ministério Público existe de ação ou projeto de 
conservação do meio ambiente ou de preocupação 
com a expansão da cana-de-açúcar

1 ponto positivo para cada 
atuação do MP (+)

Existe algum tipo de veículo de mídia no município 1 ponto para cada veículo de 
mídia (+)

Utilização do site ou do Portal da Transparência  para 
informações com os mesmos critérios utilizados no 
ITGP-M de Cruz et. al. (2012), ou sejam: 1) sobre o 
município, gestor municipal e vereadores; 2) 
legislação municipal e instrumentos de planejamento 
municipal; 3) informações financeiras, relatórios 
contábeis e fiscais; 4) interação com os cidadãos e 
com a sociedade; 5) análise do portal do município; 
e, 6) informações quantitativas e qualitativas sobre a 
gestão. Neste caso, somar-se-á um ponto para cada 
bloco de critérios, podendo variar de zero a sete.

1 ponto para cada bloco (+)

PLANEJAMENTO 
MUNICIPAL

POLÍTICAS PÚBLICAS

JUDICIALIZAÇÃO DOS 
PROCESSOS

COMUNICAÇÃO

Índice de Responsabilidade Fiscal e Social (IRFS) pontos

ÍNDICE INDICADOR
Município

GESTÃO DEMOCRÁTICA

RESPONSABILIDADE FISCAL

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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Anexo 2 – Perfil Socioeconômico do Município de Goianésia – GO 

Fone: (62) 3389.9400 

 
ASPECTOS FÍSICOS 

Usina(s) Área (km²) Lei de criação Distrito aglomerados Municípios limítrofes 

Usina Goianésia; 
Usina Jalles 

Machado e Usina 
Codora 

1.547.650 N° 747 de 
24/06/1953 

Natinópolis, 
Cafelândia, Juscelândia, 
Limoeiro ou Barreiro e 

Morro Branco 

Barro Alto, Jaraguá, 
Pirenópolis, Santa Isabel, 
São Luiz do Norte, Santa Rita 
do Novo Destino e Vila 
Propício. 

ASPECTOS AMBIENTAIS (ocorrências)¹ 

Ano Recursos Hídricos Qualidade 
do Ar 

Preservação da 
Biodiversidade 

Estado do 
solo Saneamento 

2005 85,72 Sem Sem sem 00 
2010 92,95 - Poluição - Queimadas 

- Degradação de App sem 01 

ASPECTOS ECONÔMICOS 

Ano Cana (ha) Renda 
Média (R$) 

Taxa de 
emprego  

PIB per capita 
(R$ 1,00) 

ICMS 
(R$ mil) VAB 

2005 17.002 678,89 22,94 8.558,96 6.224 0,42 
2010 18.466 1.079,19 28,42 8.600,47 25.448 0,42 

ASPECTOS SOCIAIS 

Ano População 
(Qtde e Taxa Crescimento) 

Mortali
-dade Educação Habitação Criminalidade Energia 

Elétrica 
2005 52.684 1,39 4,57 43,23 2,65 15,5265 0,111 
2010 59.545 1,94 2,79 45,54 2,65 14,7116 0,055 

ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

Ano Gestão Responsabilida-
de Fiscal 

Planejamento 
Municipal 

Políticas 
públicas 

Judiciali-
zação Comunicação 

2005 10 0,526 02 18 0,48 10 
2010 13 0,509 02 16 0,71 7 

Fontes: IBGE, DATASUS, SIDRA, SEPLAN, MUNIC, INPE, ODM, Defesa Civil e entrevistas -  adaptado pela 
autora/2013 
http://www.portalodm.com.br/relatorios/7-qualidade-de-vida-e-respeito-ao-meio-ambiente/go/goianesia  
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Anexo 3 – Perfil Socioeconômico do Município de Nova Glória – GO 

Contatos: email- prefnovagloria@ig.com – Fone: (062) 3345.3159 

 
ASPECTOS FÍSICOS 

Usina(s) Área (km²) Lei de criação Distrito aglomerados Municípios limítrofes 

N/T 412.975 
Lei Estadual nº 

8842 de 
10/06/1980 

Cereaçu, Ceresópolis, 
Plaina, Vila Colonial, Ceres 

D'Arc, Espírito Santo e 
Santo Antônio da Barra. 

São Luiz do Norte,Itapaci, 
Ipiranga de Goiás, Ceres, Ri 

alma e Santa Isabel. 

ASPECTOS AMBIENTAIS (ocorrências)¹ 

Ano Recursos Hídricos 
Qualidade do 

Ar 
Preservação da 
Biodiversidade 

Estado do 
solo Saneamento 

2005 91,26 sem sem Sem 00 
2010 85,19 - Poluição do ar - Queimadas 

- Desmatamento Sem 01 

ASPECTOS ECONÔMICOS 

Ano Cana (ha) Renda 
Média (R$) 

Taxa de 
emprego  

PIB per capita 
(R$ 1,00) 

ICMS 
(R$ mil) VAB 

2005 4.900 556,84 11,45 5.000,69 338 0,51 
2010 6.500 800,37 9,74 6.979,35 300 0,42 

ASPECTOS SOCIAIS 

Ano População 
(Qtde e Taxa Crescimento) 

Mortali
-dade Educação Habitação Criminalidade Energia 

Elétrica 
2005 9.218 0,61 2,82 41,58 1,855 0,7594 0,314 
2010 8.502 -0,50 3,65 43,05 1,857 6,1162 0,237 

ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

Ano Gestão Responsabilida-
de Fiscal 

Planejamento 
Municipal 

Políticas 
públicas 

Judiciali-
zação Comunicação 

2005 08 0,474 0 60 0,68 7 
2010 10 0,388 0 58 0,98 7 

Fontes: IBGE, DATASUS, SIDRA, SEPLAN, MUNIC, INPE, ODM, Defesa Civil e entrevistas adaptado pela 
autora/2013 
http://www.portalodm.com.br/relatorios/7-qualidade-de-vida-e-respeito-ao-meio-
ambiente/go/nova-gloria  

Comarca Ceres 
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Anexo 4 – Perfil Socioeconômico do Município de São Luiz do Norte – GO 

Contatos: email – prefsl@uol.com.br – F: (62)3346.6469/ 6512 
 
 

ASPECTOS FÍSICOS 

Usina(s) Área (km²) Lei de criação Distrito aglomerados Municípios limítrofes 

N/T 586,060 
Lei Estadual n° 

10428 de 
08/01/1988 

Nortelândia, São Patrício e 
Lavrinhas 

Hidrolina, Itapaci, Nova 
Glória, Santa Isabel, 

Goianésia e Santa Rita do 
Novo Destino 

ASPECTOS AMBIENTAIS (ocorrências)¹ 

Ano Recursos Hídricos 
Qualidade do 

Ar 
Preservação da 
Biodiversidade 

Estado do 
solo Saneamento 

2005 65,29 sem Sem sem 00 
2010 83,40 - Poluição do ar - Queimadas 

- Desmatamento sem 01 

ASPECTOS ECONÔMICOS 

Ano Cana (ha) Renda 
Média (R$) 

Taxa de 
emprego  

PIB per capita 
(R$ 1,00) 

ICMS 
(R$ mil) VAB 

2005 4.500 474,66 9,72 7.717,71 96 0,63 
2010 9.000 822,18 14,39 11.531,93 204 0,61 

ASPECTOS SOCIAIS 

Ano População 
(Qtde e Taxa Crescimento) 

Mortali
dade Educação Habitação Criminalidade Energia 

Elétrica 
2005 4.160 0,34 0,96 40,34 1,881 0,2404 0,655 
2010 4.617 1,22 2,38 42,57 1,859 4,9816 0,554 

ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

Ano Gestão Responsabilida-
de Fiscal 

Planejamento 
Municipal 

Políticas 
públicas 

Judiciali-
zação Comunicação 

2005 10 0,514 2 30 0,99 4 
2010 12 0,444 2 30 0,85 7 

Fontes: IBGE, DATASUS, SIDRA, SEPLAN, MUNIC, INPE, ODM, Defesa Civil e entrevistas adaptado pela 
autora/2013 
- http://www.portalodm.com.br/relatorios/7-qualidade-de-vida-e-respeito-ao-meio-
ambiente/go/sao-luiz-do-norte 

- Os processos tramitam na Comarca Uruaçu. 
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Anexo 5 – Perfil Socioeconômico do Município de Carmo do Rio Verde – GO 

Contatos: email – prefcrverde@ibest.com.br – Fone: (62) 3337.6650 

ASPECTOS FÍSICOS 

Usina(s) Área (km²) Lei de criação Distrito aglomerados Municípios limítrofes 

CRV Industrial 455,924 N° 706 de 
14/11/1952 

Vila José Rocha e Carmo 
do Cedro 

Ceres, Itapuranga, Rialma, 
São Patrício e Uruana. 
 

ASPECTOS AMBIENTAIS (ocorrências)¹ 

Ano Recursos Hídricos Qualidade do 
Ar 

Preservação da 
Biodiversidade 

Estado do 
solo Saneamento 

2005 69,11 Sem Sem sem 01 
2010 83,60 - Poluição - Queimadas sem 02 

ASPECTOS ECONÔMICOS 

Ano Cana (ha) Renda 
Média (R$) 

Taxa de 
emprego  

PIB per capita 
(R$ 1,00) 

ICMS 
(R$ mil) VAB 

2005 5.595 611,62 24,77 11.101,03 361 0,62 
2010 7.786 1.021,96 19,76 9.679,75 2.955 0,61 

ASPECTOS SOCIAIS 

Ano População 
(Qtde e Taxa Crescimento) 

Mortali
dade Educação Habitação Criminalidade Energia 

Elétrica 
2005 7.608 -0,85 3,42 42,12 2,120 2,3659 0,563 
2010 8.928 1,18 2,80 45,07 1,942 0,6720 0,326 

ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

Ano Gestão Responsabilida-
de Fiscal 

Planejamento 
Municipal 

Políticas 
públicas 

Judiciali-
zação Comunicação 

2005 11 0,459 00 40 0* 3 
2010 14 0,424 00 45 0,96 3 

Fontes: IBGE, DATASUS, SIDRA, SEPLAN, MUNIC, INPE, ODM, Defesa Civil e entrevistas adaptado pela 
autora/2013 
http://www.portalodm.com.br/relatorios/7-qualidade-de-vida-e-respeito-ao-meio-ambiente/go/carmo-do-rio-
verde   
* - não houve nenhuma sentença, mas foram protocolados 5 processos. A comarca iniciou em 2005. 
 

 


