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RESUMO 

A produção de cana-de-açúcar é uma das principais atividades agrícolas no Brasil. Um 

dos principais aspectos que influenciou a produção de cana-de-açúcar é o etanol.  O 

objetivo desse estudo é determinar as variações na produção da cana-de-açúcar entre os 

anos de 2005 a 2016, mensurando os efeitos área e produtividade no município de Jataí, 

localizado no sudoeste de Goiás. Para verificar os níveis da produção de cana-de-açúcar 

em Jataí foram consultados dados na CONAB, no IBGE e no Canasat, os quais 

forneceram importantes informações sobre a dinâmica econômica da cultura da cana-de-

açúcar no município de Jataí. Desse modo, constatou nessa pesquisa que a micorregião 

do sudoeste de Goiás é marcada pela expansão da cana de açúcar, principalmente o 

município de Jataí, que durante o intervalo temporal de 2005 a 2016, apresentou um 

advento da cultura de cana-de-açúcar, sendo por volta de 2007, Jataí mostrava-se muito 

atrativo ao setor sucroenergético, pois se esperava que quatro usinas – sendo uma dela a 

COSAN. No ano de 2013 os níveis de produção de cana-de-açúcar representou o com 

maior expansão do intervalo temporal selecionado nesse estudo (2005-2016). Dentre os 

fatores que contribui para Jataí ser um dos principais municípios do sudoeste de Goiás 

favorável a produção de cana-de-açúcar refere as características físicas da região, como 

solo predominante latossolo, relevo propício ao desenvolvimento agrícola, clima com 

duas estações pluviométricas bem definidas, dentre outros fatores que beneficiam o 

desenvolvimento a produtividade da cana-de-açúcar na região. 

 

 

Palavras-Chave: Cana-de-açúcar. Expansão agrícola. Sudoeste de Goiás. 
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1 Introdução 

 

As atividades econômicas, a organização social e as características físicas de um 

espaço geográfico, são capazes de ao longo do tempo gerar mudanças que afetam toda 

uma paisagem. No Brasil, a implantação de atividades de produção agrícola, como 

exemplo a cultura de cana-de-açúcar, se coloca como uma atividade com capacidade de 

proporcionar alterações na paisagem e no espaço. Tal atividade, desde o período colonial, 

passou por diversas fases quanto as suas características produtivas, técnicas e produtos, 

no entanto manteve sua importância e capacidade no processo de construção espacial e 

na organização do território brasileiro. 

Estudos desenvolvidos por Mendonça, (2007) consideram que uma das principais 

fases históricas da cultura de cana-de-açúcar ocorre com sua utilização para produção de 

etanol, o que contribuiu para a discurso das vantagens ambientais do setor sucroalcooleiro 

com a redução das emissões atmosféricas.  No entanto, o etanol produzido a partir da 

cana-de-açúcar, gera também diversos impactos que ambrange desde a fase de cultivo e 

o processamento da cana, que  poluem o solo e as fontes de água potável. Para Rodrigues 

(2013) o Brasil é atualmente o maior produtor de cana-de-açúcar, reconhecido 

mundialmente como um dos líderes mundial na produção de cana-de-açúcar. 

No decorrer da história ocorreram também avanços da produção de cana-de-

açúcar para diferentes regiões brasileiras, especificamente aquelas que apresentavam 

condições edafoclimáticas para sua produção. Espaços que constam com características 

favoráveis de solo, clima e declividade, como no sudoeste de Goiás, passam a ser 

potenciais territórios do setor sucroenergético. Esta atividade passa a contribuir para 

alterações na dinâmica espacial de diversos municípios, levando alguns a apresentar 

características de cidades médias, como aponta Silva (2009) ao destacar esses locais como 

de influência econômica sobre outras regiões, como é explicado pelo município de Jataí 

(GO), o qual é marcado por uma economia movimentada pelo agronegócio, sendo uma 

das principais a produção de cana-de-açúcar, soja, milho, entre outras. 

Nesse sentido, o objetivo principal desse estudo é demonstrar as transformações 

na dinâmica espacial do município de Jataí (GO), principalmente nos aspectos 

econômicos a partir da inserção da cultura de cana-de-açúcar, entre 2005 ao ano de 2016. 

Dentre os objetivos específicos encontra-se analisar a produção de cana-de-açúcar entre 

2005 a 2016 no município de Jataí (GO) e identificar os fatores que influenciou ser um 
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dos principais produtores dessa atividade agrícola no Sudoeste de Goiás. Desse modo, 

justifica-se a realização desse estudo à crescente expansão da cana-de-açúcar no 

município de Jataí, evidenciando a sua importância para a compreensão da dinâmica 

espacial.  

Essa pesquisa encontra-se estruturada em três seções, sendo que: a primeira relata 

as transformações que ocorreram na organização do espaço geográfico com a inserção da 

produção de Cana-de-açúcar nas diferentes regiões do Brasil como, por exemplo, no 

Centro-Oeste brasileiro. Na segunda é ressaltado sobre a expansão da cana-de-açúcar na 

Microrregião do Sudoeste de Goiás com destaque para Jataí, apontando os anos com 

maiores produções de cana-de-açúcar de 2005 a 2016. E na última seção encontram-se 

algumas recomendações para a produção de cana-de-açúcar de forma planejada e 

sustentável para evitar a degradação ambiental. 
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AS TRANSFORMAÇÕES NO ESPAÇO GEOGRÁFICO COM A INSERÇÃO 

DA PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇUCAR NO BRASIL 

 

O espaço geográfico é construído pelas ações da sociedade, as quais em diferentes 

períodos históricos os transformam, principalmente de acordo com seus interesses 

econômicos. Nesse sentido é essencial a compreensão do conceito espaço para análise 

nas questões sócias e econômicas, desse modo “O espaço é um verdadeiro campo de 

forças cuja formação é desigual. Eis a razão pela qual a evolução espacial não se apresenta 

de igual forma em todos os lugares”. (p.122. SANTOS, 2006). 

Com a reflexão anterior é possível compreender que o espaço geográfico é 

estruturado por cada sociedade diferenciando entre lugares e períodos históricos, com 

destaque para os diferentes sujeito na construção espacial. 

É importante também ressaltar que o espaço é um conceito chave da geografia e 

juntamente com os conceitos território, lugar, região e paisagem (figura 1), auxiliam na 

compreensão da organização de uma determinada sociedade. 

 

Figure 1 -  Os conceitos chave da Geográfia. 

 
Organização: GOMES, Celaine Almeida (2017). 
 

Outro importante conceito geográfico refere a região, que representa uma relação 

entre o homem na delimitação de um espaço geográfico com base em suas características 

mais semelhantes (CUNHA, 2002). Enquanto o conceito lugar corresponde ao espaço 

geográfico caracterizado pela experiência vivida. Conforme ressalta Buttimer (1985, p. 

Espaço

Território

Lugar

Paisagem

Região
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228), “lugar é o somatório das dimensões simbólicas, emocionais, culturais, políticas e 

biológicas” 

Em relação ao conceito território é importante, devido o mesmo contribuir para 

identificação das relações de domínio entre sociedades de uma determinada região, como 

aponta Santos (2002); 

 
O território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as 

paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, 

onde a história do homem é plenamente realizada a partir das 

manifestações da sua existência (SANTOS, 2002:9). 

 

Para Aziz Ab’Sáber (2003) o conceito paisagem pode ser definida como; 

 
Todos os que se iniciam no conhecimento das ciências da natureza – 

mais cedo ou mais tarde, por um caminho ou por outro – atingem a ideia 

de que a paisagem é sempre uma herança. Na verdade, ela é uma 

herança em todo o sentido da palavra: herança de processos 

fisiográficos e biológicos, e patrimônio coletivo dos povos que 

historicamente as herdaram como território de atuação de suas 

comunidades (Ab’Sáber, 2003, p. 9).   

 

Com base nas características citadas anteriormente sobre os conceitos lugares, 

regiões, territórios e paisagens e espaço geográfico é possível constatar que todos são 

modificados constantemente pelas ações antrópicas, que interfere diretamente na 

organização socioeconômica. Nesse sentido, o território brasileiro é marcado por 

importantes atividades, como a produção agrícola, a qual desde os tempos colonial teve 

o cultivo da cana-de-açúcar como uma das atividades de maior destaque. 

Segundo Coelho (2003), durante o século XVI, o cultivo de cana-de-açúcar, no 

litoral brasileiro representou a principal área de povoamento, processo esse que 

influenciou na organização do atual espaço geográfico brasileiro. Exemplificando o fato 

anterior, encontram as localizações das grandes metrópoles e as altas densidades 

populacionais próximas ao litoral, além das diferenças das produtividades econômicas 

entre as regiões do Brasil. 
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1.1 A produção de Cana-de-açúcar no contexto histórico do Brasil 

 

A evolução temporal da produção de cana–de-açúcar no Brasil é marcada por 

diversas fases sendo que na literatura as mesmas são apontadas sobre diferentes 

perspectivas. Para Plec (p.54. 2007) “Trazida ao Brasil-Colônia pelos portugueses, a 

cana-de-açúcar faz parte da história do país desde aquela época”.  

Em estudos desenvolvidos por Andrade (1986) é apontado que uma das primeiras 

fases da expansão da cana-de-açúcar no Brasil, ocorreu na região Nordeste do Brasil, 

local este marcado por conquistadores olindense, que buscavam condições de clima e solo 

que permitissem a sua cultura. 

Nesse sentido Santos et al., (p. 20. 2007); 

Nordeste brasileiro possui elementos naturais e econômicos de grande 

diversidade, organizado política e administrativamente em nove 

estados. Por situar-se na porção oriental do Brasil, limita-se com regiões 

geo-econômicas mais desenvolvidas, sofrendo influências importantes 

nos arranjos produtivos, sobretudo quando se considera a demanda dos 

mercados consumidores do centro-sul do país. 
 

Nesse sentido Moraes (1999, p. 66); aponta “a expansão da cana-de-açúcar 

iniciando no povoamento do Nordeste oriental, tendo no conjunto Olinda/Recife o seu 

grande centro, no período colonial”. 

No decorrer da história a produção de cana-de-açúcar se expande para outras 

regiões brasileiras como São Paulo, o qual na década 1950, ganha desta na economia de 

todo o país, conforme ressaltado por Moreira (p. 21. 2013); 

 

...São Paulo passou a ser o maior provedor de açúcar, não só de seu 

próprio mercado em expansão, como também de estados vizinhos – 

acessíveis por meio de ferrovias e rodovias – como Goiás, Mato Grosso 

e Paraná. Assim, na década de 1950, São Paulo tornou-se o principal 

produtor de açúcar e de álcool entre as unidades da federação brasileira, 

derrubando a primazia de Pernambuco, que vingava desde o período 

colonial. 

 

Nesse sentido, Mariano (2011) aponta que “produção de cana-de-açúcar se 

concentra nas regiões Centro-Sul e Nordeste do Brasil”, sendo conforme destacado no 

mapa 1, as áreas com maior plantações e usinas produtoras de açúcar, etanol e 

bioeletricidade. 
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Mapa 1 - Áreas de plantio de cana-de-açúcar, usinas de álcool e de açúcar no país 

 
Fonte: UNICA/IBGE/UNICAMP/CTC (2010) Elaborado: ÚNICA. 

 

Um dos principais aspectos que influenciou a produção brasileira de etanol, inicia 

somente em 15 de novembro de 1975, com a instituição do PROÁLCOOL (Programa 

Nacional do Álcool), através do Decreto nº 76.593. 

 
“Nos primeiros dez anos de existência do Proálcool, a produção 

brasileira de álcool aumentou a uma taxa média de 35% ao ano, sem 

que o setor deixasse de produzir volumosas quantidades de açúcar, tanto 

para a exportação como para o mercado interno” (SZMRECSÁNYI e 

MOREIRA, 1991, p.72). 

 

Em 1990 o Instituto do Açúcar e Álcool (IAA) é extinto, através da Lei federal 

8.029/90. Em substituição ao IAA, mas com funções diferentes IAA, foram criados a 

Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República e o Departamento 

de Assuntos Sucroalcooleiros (CAMELINI, 2011).  

No ano de 2003 marca a consolidação do mercado doméstico 

(brasileiro) de etanol, e a superação do açúcar pelo etanol. Em abril 

desse ano foram lançados em grande escala no mercado veículos 

automotivos com motores adaptados para operarem com etanol e 

gasolina – os chamados veículos “flex-fuel” (VFF). (MOREIRA, 2013. 

p. 22-23). 

 

Nesse sentido, Silva (2011) ressalta que atualmente as atividades relacionadas a 

produção de cana-de-açúcar se concentram no Centro-Sul, especialmente no estado de 

São Paulo, entretanto, os estados do Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás 



18 
 

são áreas em constante expansão do plantio de cana-de-açúcar e da fabricação de açúcar 

e etanol. 

Silva (2011), aponta também que a formação de diferentes arranjos produtivos faz 

com que a cana-de-açúcar seja associada ao setor agropecuário, ao setor energético e ao 

setor industrial, sendo que, nesse setor o açúcar e o etanol há muito tempo deixaram de 

ser os únicos produtos. 

 

1.2 A importância da Geografia em estudos sobre a produção de cana-de-açúcar 

 

O atual período histórico é caracterizado pela crise financeira em diferentes 

regiões do país, o que torna, fundamental compreender os impactos positivos e negativos 

das características da economia de uma região e de sua influência em diferentes espaços 

geográficos. 

De acordo com Salvador (1999), a geografia nasceu da união com a ciência 

econômica, entretanto “os caminhos da produção geográfica e da ciência económica 

correram, por muito tempo, em separado” (SALVADOR, 1999. P. 134). 

Desse modo, Salvador (1994), destaca que a ciência econômica evoluiu, buscando 

o aperfeiçoamento dos modelos matemáticos que substituíssem à realidade empírica, 

buscou a consagração do paradigma físico-matemático dominante e apoiando-se no 

método hipotético-dedutivo, foi a primeira das ciências sociais a construir modelos com 

regularidades (modelos nomotéticos) nos comportamentos humanos. Mas caiu numa 

"metafísica cabalística", esfumando-se em formas incompreensíveis e ineficazes. 

Salvador (1999, p. 135) aponta também que durante muito tempo “a geografia (ou 

as geografias...) permaneceu ideocrática, descritiva, indutiva. ” Com o decorrer do tempo 

a ciência geografia e a economia passaram por diversas transformações que aproximaram 

essas duas áreas, devido a geografia poder trazer à economia o realismo e a capacidade 

de intervenção necessárias à resolução dos problemas do mundo contemporâneo. 

Nesse contexto a geografia exerce um essencial papel para estudos sobre a 

economia de uma determinada região, fato esse, que revela diversas pesquisas que 

destacam por exemplo que no decorrer da história o Brasil caracterizou-se por diferentes 

atividades econômicas, sendo uma das principais a produção de cana-de-açúcar. 
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1.3 A importância da Cana-de-açúcar para a economia nas regiões brasileiras 

 

O Brasil é referência mundial na produção de cana-de-açúcar, com área colhida 

na safra 2009/10 superior a sete milhões de hectares, apresentando média de 

produtividade de 81,23 t/ha. (KLEIN, 2010). Segundo Landell et al., (2002) estima-se 

que 10% da produção brasileira de cana-de-açúcar sejam destinadas à alimentação 

animal.  

Atualmente a produção de cana-de-açúcar no Brasil tem o Centro-Oeste como 

área foco de expansão, sendo conforme dados utilizados no Plano Decenal de Expansão 

de Energia- PDE 2023 (Brasil, 2014), a produção de cana-de-açúcar estimada para 2023 

no Brasil é de 8,7 milhões e com base em estimativa do Ministério de Minas e Energia e 

Empresa e Pesquisa Energética para o ano de 2023 a cana ocupará uma área total de 10,5 

milhões ha. De acordo com Souza e Turetta (2012) a ocupação da cana-de-açúcar na 

região centro oeste, destaca principalmente no estado de Goiás, que ganhou força a partir 

de 2002. 

 

 A área plantada em Goiás de 2002 a 2010 cresceu 345,4% e a produção 

cresceu 368,1%. Em termos de rendimento médio (produção em relação 

à área colhida), Goiás em 2002 produziu 80,5 t/ha, saltando para 82,9 

t/ha em 2010. Na comparação com a produção brasileira, em 2002 o 

rendimento médio foi de 71,4 t/ha, chegando em 2010 com 79,0 t/ha. 

Com base nesses dados, observa-se que em Goiás a produção tem 

melhor rendimento, o que também contribuiu para a forte expansão da 

cana no território goiano. 
 

Dentre os principais derivados da cana-de-açúcar encontra o etanol, produzido 

através da fermentação dos açúcares encontrados em vegetais como cereais, milho, 

beterraba e cana-de-açúcar, processo esse desenvolvido com a utilização de leveduras, 

agentes biológicos que permitem a obtenção do etanol em baixas concentrações 

(Rodrigues, 2013). O etanol é também um biocombustível, que segundo Rodrigues 

(p.211, 2013) é utilizado “como combustível automotivo em duas versões: álcool 

hidratado com 7% de água na mistura (em carros a álcool ou flex fuel) e álcool anidro a 

no máximo 0,7% de água na mistura (adicionado à gasolina na proporção de 25%)”.  

Conforme PROCANA (2013), entre os anos 2000 e 2013 o número de usinas 

sucroenergéticas mais que dobrou nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, com mais 

de 40 usinas construídas nos dois estados desde 2000. Dentre os desafios a serem 
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superados na perspectiva da produção de cana-de-açúcar encontra-se a necessidade do 

desenvolvimento de políticas públicas de produção sustentável do etanol. 

Em pesquisas de Landell et al., (2002) é apontado o Brasil como o mais eficiente 

em produção de cana-de-açúcar no mundo, no entanto muitas lavouras destinadas ao uso 

forrageiro apresentam baixa produtividade, devido a não utilização dos recursos 

fitotécnicos disponíveis na cultura da cana-de-açúcar destinada a agroindústria e, ao 

reduzido investimento em tecnologias adequadas ao cultivo da cana-de-açúcar para este 

fim (Landell et al., 2002).  

Klein (2010) destaca que o emprego de tecnologias adequadas está relacionado 

com as atividades realizadas para implantação, estabelecimento e retirada da cultura do 

campo, desde a escolha da variedade, preparo do solo, adubação, controle de plantas 

daninhas e insetos praga, assim como a colheita dentro do período de maior produção de 

matéria seca e sacarose. Desse modo, com auxilio tecnologias adequadas diversas regiões 

do Brasil estão contribuindo para nos últimos anos ampliarem a expansão da produção da 

cana-de-açúcar no Brasil.  

Com base em dados do CONAB nas safras de 2004-2005, a produtividade de 

cana-de-açúcar na região Centro-Sul correspondia a 85,7%, ou 374,4 milhões de 

toneladas, sendo que o estado de São Paulo lidera a produção, com 265,5 milhões de 

toneladas, seguido do Paraná com 28,5 milhões e Minas Gerais com 28,2 milhões, valores 

esses que mantiveram em expansão na região Centro Sul nas safras de 2005-2006, 

conforme ressaltado na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Comparativo de área, produtividade e produção área (em mil ha) 

produtividade (em kg/ha) produção (em mil t) safras 2004/2005 e 2005/2006 na região 

brasileiras. 

 
Fonte: CONAB, Levantamento Dezembro/2005. 

 

Na safra 2006/2007 o Estado de São Paulo assim como nos anos anteriores 

mantem como o maior produtor nacional de açúcar, com 18,3 milhões de toneladas 
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(62,7% da produção nacional) e nesta safra produzirá 9,5% a mais do que na safra anterior 

(CONAB, 2007). 

Outra região de destaque na produção de cana-de-açúcar no Brasil é a região 

Centro-Oeste, como é possível observar na tabela 2, na qual é destacado as fontes de 

crescimento da produção canavieira na região entre 1990 e 2009, período esse marcada 

pelo aumento do uso de novas terras para o cultivo da cana, caracterizando o crescimento 

do efeito área, ao ano e pelo avanço da lavoura da cana sobre áreas antes ocupadas pelo 

cultivo de outras culturas na região Centro-Oeste (BITTENCOURT; GOMES, 2014). 

 

Tabela 2 - Fontes de crescimento da cana na região Centro-Oeste do Brasil.

 
Fonte: BITTENCOURT; GOMES (2014). 

 

Dessa maneira, a produção de cana-de-açúcar nas últimas décadas teve um avanço 

significativo no estado de Goiás. Conforme dados CONAB (2016), a área plantada com 

cana-de-açúcar no estado apresentou uma liderança na região Centro-Oeste, com um 

plantio total da área de expansão de 931 mil hectares (Tabela 3). 

 

Tabela 3-Área Plantada de Cana-de-Açúcar no Centro Oeste Brasileiro. (mil ha). 

Estado 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17. 

MT 207 220 236 238 226 233 230 

MS 396 481 543 655 668 597 615 

GO 599 678 726 818 854 886 931 

Total 1202 1379 1505 1711 1748 1716 1776 

Fonte: CONAB, (2016).  

 
Nesse contexto,  estado de Goiás representa um dos principais produtores em área 

de cana-de-açúcar no centro oeste, sendo fundamental para todo a economia do Brasil, 

conforme tabela anterior. 

  



22 
 

A EXPANSÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR NO SUDOESTE DE GOIÁS: JATAÍ 

EM DESTAQUE 

 

A produção de cana de açúcar do ano de 2005 a 2016 em Goiás é caracterizada 

pela ampliação da área plantada, principalmente no ano 2016, que tem os níveis mais 

elevados do que em relação aos períodos anteriores.  Outro aspecto importante de destacar 

que em estimativas para as safras 2017/2018, a produção de cana-de-açúcar em Goiás 

apresenta uma continua expansão da área plantada, como ressaltado no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Série Histórica de área Plantada de cana-de-açúcar em Goiás safras de 

2005/2006 a 2017/2018 (em mil hectares). 

 
Fonte: CONAB (2018). Organização: GOMES, Celaine Almeida (2017). 
 

 

A produtividade de cana de açúcar no estado de Goiás nas safras de 2009/2010 e 

nas safras 2015/2016, ocorreram devido um maior nível de produtividade, fato esse 

explicado pela variação pluviométrica nesse período, que favoreceu os níveis de 

produtividade mais significativo (CONAB, 2016), fato esse evidenciado no gráfico 2.  
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Gráfico 2-  Série histórica de produtividade de cana-de-açúcar na região de Goiás nas 

safras de 2005/2006 a 2017/2018 (em mil hectares). 

 
Fonte: CONAB (2018). Organização: GOMES, Celaine Almeida (2018). 
 

A produção de cana-de-açúcar no ano de 2005  equivalia a 15,54 (t) a 67,62 (t) 

no ano de 2016, evidenciando o aumento da produção de açúcar nesse intervalo 

temporal (gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Série Histórica de Produção de Cana-de-Açúcar na região de Goiás nas safras de 

2005/2006 a 2017/2018 (em tonelada). 

 
Fonte: CONAB (2018). Organização: GOMES, Celaine Almeida (2018). 
 

Portanto a produção de cana-de-açúcar no Brasil nos últimos anos, assim como ao 

longo da história, contribuiu para dinamizar a economia do país. Dentre as regiões do 

estado de Goiás com maior destaque para produção de cana-de-açúcar, encontra o 
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Sudoeste de Goiás, local esse conforme pesquisas realizadas por Franco; Assunção (2011, 

p. 33) é formado por:  

... dezoito municípios. Destes doze produzem cana-de-açúcar. São eles: 

Aparecida do Rio Doce, Aporé, Castelândia, Chapadão do Céu, Jataí, 

Maurilândia, Mineiros, Montividiu, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Santo 

Antônio da Barra e Serranópolis, e destes, dez possuem instalações industriais 

processadoras de cana-de-açúcar: Aporé, Chapadão do Céu, Jataí, Mineiros, 

Maurilândia, Montividiu, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Santo Antônio da 

Barra e Serranópolis. Segundo dados de 2010 da Produção Agrícola Municipal 

(PAM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os municípios 

com histórico de produção industrial de cana-de-açúcar desde 1990 são 

Maurilândia, Santa Helena de Goiás e Serranópolis que, naquele ano, 

produziram 224 mil, 666,4 mil e 550,4 mil toneladas respectivamente e 

Castelândia, que, em 1994, produziu 55,3 mil toneladas de cana-de-açúcar. 

 

A tabela 4 apresenta os principais munícipios com contribuição para a produção 

de cana-de-açúcar no sudoeste de Goiás durante as safras de 2009, sendo que os 

municípios com maior área plantada foram Santa Helena de Goiás com 37.300 ha, 

Mineiros 15.361 ha e Maurilândia com 13.718 há. E os municípios que apresentaram uma 

maior produção, correspondem a Santa Helena de Goiás, Rio Verde e Chapadão do Céu; 

E a produtividade média em 2009 equivalia a 88.250 Kg/há, enquanto na safra 2010/2011 

os que tiveram uma área plantada acima dos 10 mil hectares foram Chapadão do Céu, 

Jataí, Marilândia, Mineiros, Rio Verde e Santa Helena de Goiás (FRANCO; 

ASSUNÇÃO, 2011), como é apresentado na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Municípios do Sudoeste de Goiás com produção de cana-de-açúcar no ano de 2009. 

 
Fonte: FRANCO; ASSUNÇÃO, 2011 

 

Além do aumento da área cultivada, outro fator que contribui para a expansão da 

cana nessa região, é a entrada das grandes corporações, principalmente a Raízen, a qual 

representa uma enorme associação de empresas, que, desde julho de 2011 é responsável 

pela produção de açúcar, de etanol e de energia elétrica, sendo uma subsidiária “joint 
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venture” entre a COSAN e a Royal Dutch Shell (“Shell”), segundo acordo definitivo, de 

agosto de 2010 (Prefeitura Municipal de Jataí, 2018). Nesse sentido na tabela 5 destaca 

que o município de Jataí apresenta a maior área de produtividade em 2010. 

 

Tabela 5 – Usinas instaladas em Goiás e suas respectivas áreas (ha) e produtividade 

(ton./há) no ano de 2010. 

 
Fonte: FRANCO; ASSUNÇÃO, 2011 

 

Nesse contexto, a atividade canavieira consiste uma das principais produções 

agrícolas do estado de Goiás, que auxilia na organização de todo o território do estado, 

principalmente nos municípios Rio Verde, Jataí, Chapadão do Céu, Mineiros, entre 

outros, que são as cidades de maior concentração de produção de cana, somada a outras 

culturas (SANTOS, 2012). 

 

Assim, estamos trabalhando num território que apresenta três atividades 

de grande importância para o agronegócio: havia ali um circuito 

espacial que era o da pecuária, cujas terras estavam em fase avançada 

de degradação, o da produção de cana-de-açúcar, que teve como 

proposta inicial entrar em Goiás para ocupar as terras de pastagens, ou 

seja, a conversão de áreas de pecuária em produção de cana, porém 

existia ali mais outro circuito que é o da soja, cujas terras eram as 

melhores, o que propiciou competição entre os atores responsáveis por 

esses usos do território (SANTOS, 2012. p.3). 

 
Desse modo, o estado de Goiás é marcado por diferentes atividades agrícolas, no 

entanto, a cana-de-açúcar representa uma das principais, devido sua constante expansão 

nas últimas décadas.  Nessa perspectiva, um dos municípios de destaque nessa região 

corresponde a Jataí, localizado no sudoeste do estado de Goiás (Mapa 2). 
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Mapa 2 -Localização da área de estudo: Jataí (GO). 

 
Organização: GOMES, Celaine Almeida (2017). Fonte: Dados em shp do SIEG  (2017). 

 

A principal atividade econômica de Jataí (GO) é a agropecuária, a qual, vem 

contribuindo nas últimas décadas para o aumento populacional e econômico do 

município.  De acordo com estimativas do IBGE (2017) o município de Jataí (GO) em 

2016 apresentava uma população de 88.006, sendo no ano de 2016 a estimada 

populacional era de 97.077 pessoas, das quais, maior parte habita área urbana. (IBGE, 

2016). Com base no Censo do IBGE (2010), diagnosticou que a maior parte da população 

de Jataí encontra-se em uma faixa etária entre 25 e 29 anos, faixa etária essa de adultos, 

os quais representam a faixa etária predominante de trabalhadores. 

O município de Jataí encontra-se em uma região marcado por duas estações 

climáticas, sendo uma chuvosa, que vai de outubro a abril e uma seca, de maio a setembro 

(INMET, 2017). Desse modo, em pesquisas realizadas por  Mariano (2005) no sudoeste 

de Góiás verificou-se o padrão de precipitação pluviométrica entre 1978 e 2003, a média 

pluviométrica anual é de 1.722 mm, variando espacialmente de 1.300 a 2.000 mm, 

característica essa que conforme Pires (2014) obtenção de uma elevada produtividade do 

cultivo da cana-de-açúcar (mapa 3). 
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Mapa 3- Variação das Chuvas no Sudoeste de Goiás no período de 1978 a 2003. 

 
Fonte: Mariano (2005, p. 73). 

 

Considerando o perfil de um espaço fortemente ocupado pela atividade 

agropecuária, uma das características físicas que contribuem para referente aptidão é a 

pedologia. O município é marcado pela diversidade de solos, como argissolos, 

cambissolos, gleissolos, neossolos, tendo um predomínio dos latossolos (EMBRAPA, 

2013).  

De acordo com EMBRAPA (p 93 -95. 2013). 

Os latossolos são solos em avançado estádio de intemperização, 

muito evololuídos como resultado de transformação no material 

constitutivo. 

.... Estes solos variam bem a imperfeitamente drenados, sendo 

normalmente pouco profundos, com sequência de horizontes A, 

Bt e C e nítida diferenciação entre os horizontes A e Bt devido ao 

contraste de textura, cor e/ou estrutura entre eles. 

 

Nesse sentido, para utilização dos latossolos é fundamental realizar correções do 

solo para redução da acidez, mantem o solo coberto a maior parte do tempo possível, 

especialmente, no início das chuvas e adotar, sempre que possível, manejos 
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conservacionistas como cultivo mínimo e plantio direto. Desse modo os latossolos se 

colocam como um dos principais fatores físicos para a região ser propícia a realização de 

atividades agrícolas (SANTOS; ZARONI (S/N)). 

Outro solo importante diagnosticado em Jataí é o argissolo; 

...quando localizados em áreas de relevo plano e suave ondulado, 

estes solos podem ser usados para diversas culturas, desde que 

sejam feitas correções da acidez e adubação, desse modo são 

adequados ao desenvolvimento de atividades como a produção de 

cana-de-açúcar (SANTOS; ZARONI (S/N)).  

 

No município de Jataí são encontradas áreas com cambissolos, que apresentam 

como característica básica; 

 

... espessura no mínimo mediana (50-100 cm de profundidade) e 

sem restrição de drenagem, em relevo pouco movimentado, 

eutróficos ou distróficos, apresentam bom potencial agrícola 

(Santos; Zaroni (S/N)). 

 

O solo Gleissolos  encontram-se presente em Jataí (GO), sendo que são;  

... mais cultivados com cana-de-açúcar e, em menores 

proporções, com arroz, algumas culturas de subsistência, 

pecuária, que tem como suporte alimentar as pastagens naturais 

ou plantadas. (SANTOS; ZARONI (S/N)).  

 

Em menores áreas em Jataí são encontrados os neossolos, os quais são segundo 

são marcados por Santos; Zaroni (S/N);  

Em áreas mais planas, os Neossolos, principalmente os de maior fertilidade 

natural (eutróficos) e de maior profundidade, apresentam potencial para o uso 

agrícola. Os solos de baixa fertilidade natural (distróficos) e mais ácidos são 

mais dependentes do uso de adubação e de calagem para correção da acidez. 

Os Neossolos de textura arenosa (areia) apresentam restrição causada pela 

baixa retenção de umidade. 

O uso destes solos deve ser restringido quando estiverem próximos aos cursos 

d´água, por ser área de preservação das matas ciliares. 

Já em ambientes de relevos mais declivosos, os Neossolos mais rasos 

apresentam fortes limitações para o uso agrícola relacionadas à restrição a 

mecanização e à forte suscetibilidade aos processos erosivos. 

 

Desse modo, Prado (2005) ressalta os solos predominantes e mais favoráveis as 

produções da cultura de cana-de-açúcar em Jataí correspondem aos; argissolos, 

latossolos, gleissolos e cambissolos, e os solos de baixa produtividade presentes em Jataí 

é os neossolos, verificados em pequenas áreas do município (mapa 4) 
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Mapa 4-  Pedologia do Município de Jataí –GO.

 
Organização: GOMES, Celaine Almeida (2017). Fonte: SIEG, 2014. 

 

Outra característica fundamental para verificar um ambiente favorável a produção 

de cana-de-açúcar refere ao relevo, o qual em Jataí é caracterizado por uma altitude 

predominante entre as classes de 500 m a 700 m e de 700 m a 900 m, como é destacado 

no mapa 3, esses aspectos evidenciam que a área é favorável a produção agrícola, devido 

áreas de maior altitude é verificado em pequenas porções do município (mapa 5). 
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Mapa 5 -  Relevo do municipio de Jataí (GO).

 
Organização: GOMES, Celaine Almeida (2017). Fonte: SIEG, 2014. 

 

O uso da terra e cobertura vegetal no municipio de Jataí é caracterizado pelo 

advento da agricultura atividade esse marcada por atividades, como a produção de Cana-

de-açúcar. Com base no mapeamento do uso da terra em Jataí com dados do SIEG (2014) 

é possível constatar em pequena áreas a vegetação típica da região o cerrado e a floresta, 

, sendo que a agricultura e pastagem predomina no município, como apresentado no mapa 

6. 
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Mapa 6 - Uso da terra e cobertura vegetal Município de Jataí –GO (2014).

 
Organização: GOMES, Celaine Almeida (2017). Fonte: SIEG, 2014. 

 

 

Nesse sentido, existem diversos aspectos físicos presentes em Jataí que contribui 

para o mesmo ser atrativo à expansão da produção de cana-de-açúcar e do 

desenvolvimento do setor sucroenergético, como as características destacadas por Silva e 

Peixinho (SILVA; PEIXINHO, 2012, p. 112); 

(...) condições edafoclimáticas, o relevo e a disponibilidade de terras 

antropizadas que podem ser convertidas para o plantio de canade-açúcar 

se apresentam, sem dúvidas, como fortes atrativos ao setor. Soma-se a 

isso a ação estatal, por meio da elaboração e execução de políticas 

públicas, como forma de atrair para o território goiano o setor 

sucroenergético. 

 

Desse modo para verificar a variação da produção de cana-de-açúcar em Jataí 

foram consultados dados do CANASAT, através dos mesmos, constatou que a produção 

de cana-de-açúcar mensurado nesse site corresponde apenas dados as safras de 2003 a 

2013, dos quais é possível verificar os valores da soca, reformada, expansão e em reforma 

dos níveis de produção de cana de açúcar, aspectos esses com suas principais 

características ressaltados quadro 1. 
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Quadro 1 - Classes mapeadas da expansão da produção de cana-de-açúcar entre 2003 a 

2013 em Goiás. 
(a) Soca: é a classe de lavouras de cana que já passaram por mais de um corte, ou seja, é 

a cana que rebrotou de uma planta ou de uma soca. Nesta classe também se encontram as 

lavouras reformadas com cana planta de ano; 

(b) Reformada: é a classe das lavouras de cana planta de ano-e-meio que foram reformadas 

no ano safra anterior e que estão disponíveis para colheita na safra corrente; 

(c) Expansão: é a classe de lavouras de cana que pela primeira vez estão disponíveis para 

colheita. Lavouras de cana que foram convertidas em outro uso por um período igual ou maior 

a duas safras e voltaram a ser cultivadas com cana também se inserem nesta classe; 

(d). Em reforma: é a classe das lavouras de cana que não serão colhidas devido à reforma 

com cana planta de ano-e-meio ou por serem destinadas a outro uso. Quando a lavoura da 

classe "em reforma" é de fato reformada com cana planta de ano-e-meio ela passa para a classe 

"reformada" no ano safra seguinte; 

(a + b + c) Total disponível para colheita; 

(a + b + c + d) Total cultivado. 

Fonte: CANASAT, 2017. Organização: GOMES, Celaine Almeida (2018). 

 

No município de Jataí o ano de 2008 marca o início da expansão da atividade 

canavieira, quando o total cultivado equivalia a 268 ha e no ano de 2013 esse valor já 

tinha expandido para 25.195 ha (quadro 2). 

 

Quadro 2 - Expansão da produção de cana-de açucar entre 2003 a 2013 em Jataí. 

 
Fonte: CANASAT, 2017. 

 

No gráfico 4 é possível observar que a área disponível para colheita no ano de 

2013 apresentou-se em níveis superior aos anos anteriores, evidenciando a constante 

expansão nesse período da produção de cana-de-açúcar. 
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Gráfico 4 - Área disponível para colheita e em reforma da produção de Cana-de-açúcar 

em Jataí (GO) 

 
Fonte: CANASAT, 2017. 

 

Posterior ao ano de 2008 a expansão da produção de cana-de-açúcar ocorreu de 

forma contínua, sendo seu valor total ampliado de forma significativa entre 2009 a 2013, 

conforme destacado no gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Expansão da área cultivada com cana por classe em Jataí no período de 

2003 a 2013. em Jataí. 

 
Fonte: CANASAT, 2017. 

 

Nesse contexto a cultura da cana-de-açúcar se destaca devido seu alto rendimento 

e por ser uma planta mais resistente a doenças e pragas comparado com a cultura da soja 

e do milho. (MOREIRA, 2013).  
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Os principais fatores que contribuíram para o município de Jataí se tornar um dos 

principais produtores de cana-de-açúcar de Goiás, ocorreu devido fatores observados por 

Moreira (p.86. 2013). 

 
Em 2006 certos agentes da Cosan, foram incumbidos de encontrar um 

bom local onde uma usina de etanol do tipo greenfiled pudesse ser 

instalada pelo Grupo. Em março de 2007, após aprovação pelo conselho 

de administração da Cosan, o município de Jataí (GO) foi escolhido 

para ser a sede da nova usina. 

 

Moreira (p.88. 2013) complementa: 

 
Para escolher o sítio da usina, a Cosan levou em conta que os atributos 

de Jataí e vizinhança propiciavam tanto a atividade industrial quanto a 

agrícola, em grande escala. Essa escolha, portanto, se inclui na 

estratégia de expansão do Grupo no setor sucroenergético. Como 

vimos, mais tarde, em agosto de 2008, constituiu-se a Radar 

Propriedades Agrícolas S.A. (“Radar”), uma nova subsidiária da Cosan 

S.A..O principal objetivo da Radar era o de encontrar e comprar 

propriedades rurais com alto potencial de valorização, para depois 

arrendá-las e/ou vendê-las por um valor maior. 

 

Desse modo a instalação da Usina COSAN (atual Raizen) contribuiu para a 

produção de cana-de-açúcar em Jataí, uma vez que possibilitou maiores áreas para 

desenvolvimento dessa atividade. 

 

Figure 2 - Usina Cosan/Raízen de Jataí em funcionamento. 

 
Fonte: Revista Veja, 2013. 
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Com base nos dados do IBGE sobre as estimativas das safras de 2000 a 2016 da 

área produzida de cana-de-açúcar assim como os dos da CANASAT e CONAB são 

marcados por uma constante expansão dessa atividade no município de Jataí (GO), sendo 

o advento de áreas significativas iniciadas em 2008. De acordo com estimativas do IBGE 

(2016) no intervalo temporal de 2005 a 2016, o ano com maior área de produção de cana-

de-açúcar refere ao de 2013 (gráfico 6), fato esse, semelhante com os dados da 

CANASAT, referente os níveis de expansão da área cultivada com cana por classe em 

Jataí durante os anos de 2003 a 2013. 

 

Gráfico 6 - Área Produzida de Cana-de-açúcar entre 2005 a 2016 no município de Jataí 

(Tonelada – T). 

 
Fonte: IBGE (2016). 

 

Nesse sentido a produção de cana-de-açúcar no munícipio de Jataí aumentou no 

decorrer das últimas décadas, sendo conforme dados do IBGE e CONAB ocorreram 

principalmente entre 2000 a 2016, nesse intervalo também foram instaladas importantes 

usinas sucroenergética na região como a COSAN.  

Apesar dos benefícios gerados com a produção de cana-de-açúcar para a economia 

é fundamental o planejamento sustentável de sua produção, para evitar a degradação do 

solo e outras práticas, que geram problemas ambientais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS/RECOMENDAÇÕES 

 

A cultura de cana-de-açúcar é uma das principais atividades agrícolas do Brasil e 

atualmente encontra-se em expansão em diferentes regiões, como no sudoeste de Goiás, 

com destaque nessa pesquisa para o município de Jataí, o qual apresenta uma maior 

concentração populacional na área urbana, sendo o solo predominante o latossolo e a 

principal forma de uso da terra a agricultura e a pastagem, as quais vêm ocupando o 

espaço do Cerrado e de vegetações naturais. 

A produção de cana-de-açúcar é uma das principais atividades agrícolas do 

município, conforme dados verificados no CANASAT, CONAB e IBGE revelam 

importantes informações sobre a distribuição quantitativa de cana em toda região e em 

diferentes períodos, como entre 2005 a 2016, fase essa de elevada expansão dessa cultura, 

que contribuiu diretamente para a dinâmica econômica da região, possibilitando maiores 

oferta de emprego nas indústrias do ramo.  

A instalação da Usina Cosan (Atual Raizen) também auxiliou na expansão da 

produtividade em área de cana-de-açúcar e de seus derivados (etanol) no município de 

Jataí, representando um avanço na economia local e regional.  

No entanto é importante ressaltar que apesar dos diversos benefícios gerados com 

a produção de cana-de-açúcar existem diversos desafios a serem superados, como em 

relação as questões ambientais, desenvolvimento e aplicação de leis ambientais, que 

visam evitar a degradação dos solos e outros impactos socioeconômicos para as 

sociedades. 

Portanto recomenda-se que a produtividade de cana-de-açúcar para ser eficaz e 

sustentável deve ser gerada com um planejamento em todas suas fases e que leve em 

consideração a preservação dos recursos naturais, pois somente assim o avanço agrícola 

dessa cultura beneficiará toda a sociedade e o ambiente em que estão inseridas. 
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