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RESUMO
O presente trabalho procurou discutir o processo de inserção e expansão da cana-de-açúcar na microrregião de
Uberaba, estabelecendo uma lógica no processo e concentração desta cultura em regiões geográficas específicas,
abordando a partir desta premissa as áreas verdes que foram recuadas para a expansão da cana, entre os anos de
2000, 2010 e 2013. Este processo passou por vários ciclos econômicos que, em suma, foram decorrentes de fatores
internos e externos da economia, ocasionando uma transformação na dinâmica da paisagem no que tange
essencialmente a conversão das áreas de vegetação nativa em áreas de plantio. Processo este que ocorre a favor da
expansão da economia agropecuária, confeccionando uma paisagem composta por vastas áreas de monoculturas.
PALAVRAS-CHAVE: Expansão da cana-de-açúcar, Conversão de Uso, Mapeamento.
Summary
The present work sought to discuss the process of insertion and expansion of sugarcane in the micro-region of
Uberaba, establishing a logic in the process and concentration of this culture in specific geographic regions,
approaching from this premise the green areas that were withdrawn for the expansion Of sugarcane between 2000,
2010 and 2013. This process has undergone several economic cycles that, in short, were due to internal and
external factors of the economy, causing a transformation in the dynamics of the landscape in what essentially
refers to the conversion of the areas Of native vegetation in planting areas. This process is in favor of expanding the
agricultural and livestock economy, making a landscape composed of vast areas of monoculture.
Key Words: Sugarcane Expansion, Use Conversion, Mapping

Resumen
El presente trabajo trató de discutir el proceso de inserción y expansión de la caña de azúcar en la microrregión de
Uberaba, estableciendo una lógica en el proceso y concentración de esta cultura en regiones geográficas específicas,
abordando a partir de esta premisa las áreas verdes que fueron retrocedidas para la expansión De la caña, entre los
años 2000, 2010 y 2013. Este proceso pasó por varios ciclos económicos que, en suma, fueron derivados de factores
internos y externos de la economía, ocasionando una transformación en la dinámica del paisaje en lo que se refiere
esencialmente a la conversión de las áreas De vegetación nativa en áreas de plantación. Proceso que ocurre a favor
de la expansión de la economía agropecuaria, confeccionando un paisaje compuesta por vastas áreas de
monocultivos.
Contraseña: Expansión de la caña de azúcar, Conversión de uso, Mapeo.
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Introdução

O presente trabalho procura abordar o processo de inserção e expansão da cana-de-açúcar na
microrregião de Uberaba, embasando-se no seguinte questionamento: dentre as áreas de
expansão da cana-de-açúcar entre os anos de 2000; 2010; 2013 mapeados, qual é a lógica
estabelecida entre este processo e a concentração em regiões geográficas específicas, e
pautadas nessa discussão debater as áreas verdes que foram recuadas para a expansão da
cana-de-açúcar.
O crescimento econômico, marcado pelo desenvolvimento agropecuário caracterizou-se por
um acelerado processo de expansão urbana, principalmente entre as décadas de 1950 a 1980,
propiciado pela mecanização agrícola ocasionando um processo de migração da população do
meio rural para as cidades, gerando grandes transformações na base produtiva atreladas ao
crescimento econômico da época.
O processo de desenvolvimento no campo se deu inicialmente nas regiões sul e sudeste do
país. Porém devido ao esgotamento de terras disponíveis para a ocupação e
concomitantemente a necessidade de aumento da produtividade, ocorreu um
redirecionamento da produção em novas áreas, com investimentos em tecnologias e
apropriação de novos territórios, fato este denominado de expansão agrícola.
As modificações na paisagem aconteceram, e com base nessas modificações, a pesquisa traz
dados sobe a conversão do uso da terra e cobertura vegetal nativa no ano de 2000, o que
permite uma analise da base da conversão e mudanças acarretadas pela cultura analisada,
procurando estabelecer uma lógica nos processos de conversão do uso e as áreas de expansão
da cana-de-açúcar. Possibilitando o questionamento e verificação das áreas de vegetação
nativa substituídas, pautada no viés do desmatamento e poluições ocasionadas.
O cenário da expansão canavieira na região é reflexo da produção nacional, tomando como
analise a escala nacional o território brasileiro é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar,
com produção estimada em 652,015 milhões de toneladas na safra 2013/2014. A
infraestrutura voltada para a produção de agrocombustíveis gerou em 2013 cerca de 66
bilhões de litros de matéria prima, sendo que destes 56.6% foram destinados para a produção
de Etanol.
A área de estudo é considerada uma das regiões de “fronteira” para esta cultura, segundo
Sano et.all (2009), a expansão da cana-de-açúcar ocorrerá principalmente no bioma Cerrado,
pois mais de 40% deste já foi desmatado para alguma finalidade agrosilvopastoril.
A viabilidade de ocupação e consolidação econômica do Cerrado brasileiro foram
provenientes dos seguintes fatores: (a) disponibilidade de terras com relativa
proximidade dos centros econômicos do país (regiões Sul e Sudeste); (b)
competitividade nacional no mercado externo, principalmente na produção de grãos;
(c) fortalecimento do capital financeiro privado com a reestruturação interna da
produção e o estabelecimento do agronegócio; e (d) inovação tecnológica proveniente
de uma política de ciência e tecnologia coordenada, principalmente, pela EMBRAPA
FONSECA, et al, 2004;SISCÚ e LIMA 2000 apud MENKE 2009

Observa-se que o desenvolvimento econômico exige uma preocupação para com o uso da
terra e cobertura vegetal natural em relação ao processo de transformação recente da
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paisagem ocasionado pela expansão da cana-de-açúcar. Existe um esforço do Governo Federal
em disponibilizar dados espaciais para o planejamento do cultivo sustentável das terras com
cana-de-açúcar em concordância com a biodiversidade e a legislação vigente (EMBRAPA,
2009).
O processo de expansão da cana-de-açúcar se intensifica a partir de 2005 incorporou novas
áreas em todo o Brasil (DOMINGUES e THOMAZ JÚNIOR, 2011). Em decorrência deste
aumento as paisagens estão sendo alteradas devido à conversão do uso da terra de outros
usos (pastagens, silvicultura, vegetação nativa, etc.) para cana-de-açúcar, como demonstra o
trabalho de Reis (2013), instalação de infraestrutura e mudança na logística regional como
ilustra o trabalho de Setten (2010) e impactos na qualidade do ar, clima regional, uso do solo,
biodiversidade, qualidade dos recursos hídricos, etc. Liboni; Cezarino (2012).
Nesse processo de mudança de paisagem da mesorregião, observa-se que as áreas de
pastagens e soja estão sendo gradativamente substituída pela cana-de-açúcar. Inclusive há a
supressão gradativa da agricultura familiar. “(...) a expansão do setor sucroalcooleiro acabou
abarcando também áreas de cultivo da agricultura familiar, como é o caso do Assentamento
Nova Santo Inácio Ranchinho, em Campo Florido-MG”. (SOUZA, CLEPS, 2009)
Metodologia
O artigo foi desenvolvido seguindo as seguintes abordagens sequenciais, (a) atualização das
áreas da cana-de-açúcar na microrregião de Uberaba, no ano de 2013; (b) definição da área de
plantio de cana-de-açúcar entre os anos de 2000; (c) delimitação da área destinada a usos
diversos que foi convertida para áreas de plantio de cana-de-açúcar entre os anos de 2000 e
2013.
O mapeamento da microrregião foi desenvolvido na escala de 1:100.000 utilizando a cena
221_074 (órbita/ponto), dos satélites Landsat 8 e Landsat 5. Para o ano de 2000 foi utilizada a
imagem do sensor TM (Thematic Mapper) e para o ano de 2013 foi utilizada a imagem do
sensor OLI ( Operational Land Imager).
A metodologia utilizada para a construção dos resultados mapeados, foi por meio da
interpretação visual, embasando-se nos comportamentos espectrais apresentados pela canade-açúcar nos seus diferentes estágios de crescimento, não diferenciados no produto final
sendo assim agrupados em uma única classe “cana-de-açúcar”. O modelo de chave de
interpretação segue como sugerido por Rosa (2007), que propõe elementos da
fotointerpretação a partir dos parâmetros presentes na imagem: cor, textura, forma e padrão,
(OLI/Landsat – 8) a seguir:
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Categorias da Cultura

Cana-de-açúcar Adulta

Padrões característicos de
Interpretação

Exemplo

Forma: Regular/Cor: Verde
claro, Verde médio/
Textura: Lisa

Áreas com pouco teor
vegetativo

Forma: Regular/Cor: Rosa
intercalado com filamentos
verdes/ Textura: Lisa

Palhada da cana-de-açúcar

Forma: Regular/Cor:
Branca/Textura: Lisa

Áreas Reformadas

Forma: Regular/Cor: Roxa/
Textura: Lisa

Org: Petronzio (2014)

No mapeamento de conversão de uso, também foi adotado o processo de interpretação
visual, a partir dos produtos gerados para os anos de 2000 e 2013, sobrepostos nas imagens,
submetidos aos procedimentos de união dos shapefiles e da contabilização de cada classe (em
hectares) de forma automática no programa. Foram definidas quatro categorias de uso da
terra e cobertura vegetal nativa, de acordo com a proposta de Rosa (2007):
1. Vegetação Natural: que compreende as diversas classes da fitofisionomia do Cerrado,
representados pelas matas de galeria, encostas, cerradão, campo sujo e veredas
2. Pastagem: que estão incluídas as terras, ervas, arbustos e árvores dispersas nas quais o
pastoreio é o uso que tem influencia marcante nessa classe.
3. Agricultura: que são as áreas ocupadas intensivamente com culturas anuais, de ciclo
curto, ondem podem ser colhidas de duas a três safras por ano, com uso de irrigação
(feijão, ervilha, milho etc), mas também com culturas de ciclo longo como, por
exemplo, o café.

4. Silvicultura: que são consideradas as áreas com formações florestais artificiais
disciplinadas e homogêneas, constituídas de espécies exóticas tais como Pinus Eliots e
Eucalyptussp,
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Para a delimitação das categorias, foi definida a chave de interpretação conforme indicada no
quadro 2.
Quadro 2: Chave de interpretação visual da composição colorida 4R5G2B/TM –
Landsat 5 das cenas adquiridas em 2000 para a mesorregião do Triângulo Mineiro/
Alto Paranaíba
Categoria de Uso da Terra
e cobertura vegetal nativa
em 2000

Padrões característicos de
interpretação

1 cana-de-açúcar

Textura Lisa, Padrão Geométrico,
Tonalidade Azul, Roxa e Vermelha

2 Agricultura - outros

Textura Lisa, Padrão Geométrico,
Tonalidade Verde, Laranja e
Vermelha.

3Pastagem

Textura média, Padrão
Geométrico, Tonalidade Amarelo,
Verde e Vermelha.(rosado)

4 Silvicultura

Textura lisa, Padrão Geométrico,
Tonalidade Vermelho escuro.

5Cobertura Vegetal Nativa

Textura rugosa, Padrão irregular,
Tonalidade Vermelho médio e
escuro.

Exemplo

Org. Petronzio (2014)

Resultados e Discussões
A microrregião de Uberaba, no recorte analisado, expandiu aproximadamente 169,8% na área
plantada com cana-de-açúcar. Em 13 anos, a grande concentração dessa expansão se deu no
município de Uberaba, destacando-se em seguida os municípios de Conceição das Alagoas e
Campo Florido.
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Já os municípios de Água Comprida, Delta e Veríssimo, apresentam valores baixos na expansão
da cana-de-açúcar, ressalvando que o último município analisado não possuía áreas de cana no
ano de 2000.

As velocidades diferenciadas de aumento das áreas ocupadas pelos diversos municípios nesta
microrregião condicionam as variações nas porcentagens observadas, indicando,
eventualmente, diminuição na área da microrregião, mesmo havendo um aumento da área
plantada no município.
O processo de expansão dessas áreas na microrregião é apresentado conforme a tabela 6,
destacando os municípios de Veríssimo, que no período de 2000 a 2010, apresentou 857,6%
de expansão da cana de açúcar. O município de Uberaba apresentou neste mesmo período
333,9% de expansão e o município de Campo Florido apresentou 238% de expansão da
monocultura.
No intervalo de 2010 a 2013, o município de Água Comprida apresentou um valor de 337,3%
de expansão das áreas de cana-de-açúcar, seguido pelo município de Veríssimo com 11%,
enquanto que os demais municípios apresentaram valores entre 0,6% a 2,2% de expansão.
A expansão da cana na microrregião ocorreu principalmente nos primeiros dez anos
analisados, caracterizando um avanço inicial da inserção da cana na microrregião, mantendo
uma proporção no aumento dessas áreas de expansão nos últimos três anos.
A microrregião de Uberaba é a que mais se destaca na conversão das pastagens em áreas de
cana-de-açúcar. Justifica a intensiva conversão do uso da terra para a produção da cana a
proximidade dessas microrregiões com o Estado de São Paulo.
Caracteriza este processo de conversão do uso da terra a intensa expansão do cultivo e a
movimentação econômica nas microrregiões decorrente da instalação de usinas. Isso acarreta
consequências no processo de territorialização originadas pelos interesses de arrendatários
e/ou compradores de terra com relação à produção do agrocombustível, e nos impactos na
produção alimentícia necessária para atender às novas demandas.
O processo de conversão analisado, ocorreu sobre as áreas de agricultura e pastagem,
remetendo aos processos de conversão do uso da terra e cobertura vegetal nativa que
ocorreu, destacando apenas os valores mais altos da conversão da vegetação nativa e
silvicultura.
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Conforme analisado na tabela 1, no município de Uberaba houve uma conversão de 24.886
hectares de áreas de agricultura para cana-de-açúcar, o equivalente a 39,8% de culturas
diversas convertidas, 52,4% das áreas de pastagem, 67,8% das áreas de vegetação nativa e
99,2% das áreas de silvicultura.

Tabela 1: Áreas de Conversão do Uso da Terra e Cobertura Vegetal Nativa (2000) em áreas de cana-de-açúcar
(2013) na microrregião de Uberaba (MG).
Áreas de conversão do uso da terra e cobertura vegetal nativa em áreas de cana-de-açúcar
Agricultura

Pastagem

Vegetação nativa

Silvicultura

Cana-de-açúcar

(ha)

%

(ha)

%

(ha)

%

(ha)

%

(ha)

%

Água Comprida

8.135

13,0

8.135

9,0

356

1,2

0

0

3.556

3,0

Conquista

145

0,2

2.180

2,4

924

3,0

0

0

24.317

20,4

3.234

10,6

0

0

39.419

33,1

Municípios

Conceição das Alagoas 10.742 17,2 12.709 14,0
Campo Florido
Delta

17.083 27,3
66

0,1

8.640

9,5

3.554

11,6

0

0

12.004

10,1

1.435

1,6

0

0,0
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0,8

5.124

4,3

18.314 99,2

33.385

28,0

1.377

1,2

119.182

100

Uberaba

24.886 39,8 47.631 52,4

20.742

67,8

Veríssimo

1.459

10.139 11,2

1.764

5,8

62.516 100 90.869 100

30.574

100

Total

2,3

0

0

18.459 100

Fonte: Petronzio (2014).

O município de Campo Florido apresentou 27,3% das áreas agricultáveis convertidas contra
apenas 9,5% das áreas de pastagem, o equivalente à 8.640 hectares. Entretanto, o município
apresenta uma conversão de 11,6% de áreas de vegetação nativa convertidas em cana-deaçúcar.
O município de Água Comprida apresentou 13,% das áreas agricultáveis convertidas em canade-açúcar, 9% das áreas de pastagem e 1,2% das áreas de vegetação nativa, constatando que,
no ano de 2000, o município apresentava somente 3% de áreas com a cana-de-açúcar já
inserida.
No município de Conquista houve pouca variação na área ocupada pela cana-de-açúcar no
período considerado já que, dos 24.317 hectares de canaviais existentes em 2000, foram
encontrados 27. 566 hectares ocupados pela monocultura em 2013, com acréscimo de 13,36%
em área. Apenas 0,2% das áreas agricultáveis foram convertidas, o equivalente a 145 hectares,
2,4% das áreas de pastagem (2.180 hectares) e 1,2% das áreas de vegetação nativa.
O cenário que caracteriza o processo de transformação do uso da terra na microrregião de
Uberaba é o da conversão das áreas de pastagem, aproximadamente 45% delas convertidas
em áreas de cana-de-açúcar contra 31% das áreas agricultáveis.
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Conclusões
O processo de expansão da cana-de-açúcar se intensifica a partir de 2005, incorporando novas
áreas em todo o Brasil ( DOMINGUES e THOMAZ JÚNIOR, 2011). Em decorrência deste
aumento as paisagens estão sendo alteradas devido ao processo de conversão do uso da terra
(pastagens, silviculturas, vegetação nativa, etc) para cana-de-açúcar, como demonstra Reis
(2013), instalação de infraestrutura e mudanças na logística regional Setten(2010) e impactos
na qualidade do ar, clima regional, uso do solo, biodiversidade, qualidade dos recursos
hídricos, etc. Liboni; Cezarino (2012)
Neste processo e mudança da paisagem, observa-se que as áreas de pastagens e soja estão
sendo gradativamente substituídas pela cana-de-açúcar. Havendo inclusive uma supressão
gradativa da agricultura familiar. “... a expansão do setor sucroalcooleiro acabou abarcando
também áreas de cultivo da agricultura familiar, como é o caso do Assentamento Nova Santo
Inácio Ranchinho, em Campo Florido-MG”. (SOUZA, CLEPS,2009) .
A incorporação de propriedades pequenas pelo setor sucroalcoleiro ocorre com o
arrendamento das famílias de seus lotes para agroindústrias com o intuito de assegurar a
renda familiar, sendo que as iniciativas desses em produzir alimentos não estavam
conseguindo competir com aqueles produzidos em larga escala. Souza, Cleps (2009).
Logo, existe uma preocupação latente com a segurança alimentar em relação à conversão do
uso da terra de áreas que eram destinadas para a produção de alimentos e por hora estão
ocupadas com forrageiras e pela cana-de-açúcar por exemplo. A produção desta cultura exige
grande quantidade de terras, e que são ocupadas ao entorno da instalação de usinas do setor
sucroalcooleiro. Este é um cenário de transformação da paisagem que é conhecido como
fronteira agrícola para essa cultura (SOUZA, CLEPS, 2009).
Um dos fatores que explica essa dinâmica recente do uso e ocupação dos solos da região e
instalações de usinas é a disponibilidade de matéria prima (cana-de-açúcar e mão-de-obra).
“No caso da mão-de-obra, com a ampliação das fronteiras da cana para o Estado de Minas
Gerais, inicia-se um processo de migração de trabalhadores para as usinas instaladas no
Triângulo Mineiro, que buscam melhores condições de vida e também oportunidades de
trabalho” (FERREIRA et.al, 2013)
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