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INTRODUÇÃO: 

A necessidade de inovação nos negócios agroindustriais voltados ao desenvolvimento sustentável e a 

alternativa de utilização dos chapadões (extensas superfícies aplainadas) para o plantio da cana-de-

açúcar promoveram o avanço de indústrias do setor suco energético na região Centro-Oeste do Brasil. 

O presente trabalho visa quantificar e analisar os efeitos do processo de avanço da indústria 

sucroalcooleira brasileira na região do Centro-Oeste, bem como as transformações socioeconômicas e 

ambientais geradas nesse processo, no período de 1989 a 2019 (30 anos). Foram utilizadas técnicas 

econômicas básicas para a análise de relações entre as variáveis coletadas. 

METODOLOGIA: 

Foi realizada uma análise, envolvendo variáveis relacionadas aos indicadores de desempenho 

e sustentabilidade do setor sucroenergético nos estados da região Centro Oeste. O estudo foi feito 

voltado para os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Para a coleta de dados, 

pesquisas foram feitas em bancos de dados e artigos científicos sendo eles o Sistema IBGE de 

Recuperação Automática (SIDRA), assim como na Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 

Para o primeiro modelo, sendo ele o desempenho no setor, foram realizadas 256 simulações, 

pelo fato de conter oito variáveis, oito variáveis independentes, e quatro locais. Enquanto para o 

segundo modelo, foram realizadas 576 simulações contemplando a junção com o primeiro modelo, 

mais as variáveis de impacto ambiental e socioeconômico. 

A metodologia proposta para a realização dessa pesquisa compreende dados trabalhados em 

regressão linear múltipla (RLM). Para atingir o escopo do estudo de caso, os procedimentos 

estatísticos foram especificamente dos mínimos quadrados por meio da RLM juntamente com análise 

de variância (ANOVA), por melhor se adequarem aos objetivos do estudo, por ser uma técnica 
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estatística para investigar e modelar a relação entre variáveis, sendo uma das mais utilizadas na 

análise de dados (CHATTERJEE, SIMONOFF et al., 2013). 

O modelo de regressão é um modelo matemático que relaciona o comportamento de uma 

variável Y com outra X e a regressão múltipla que será utilizada neste trabalho envolve uma relação 

causal com mais de duas variáveis. Isto é, quando o comportamento de Y é explicado por mais de uma 

variável independentes X1, X2, ..., Xn. 

A análise de regressão é frequentemente usada para determinar como a variável de resposta 

altera na medida em que uma variável preditora específica se modifica, não necessariamente para 

predição. Desta forma, este estudo não tem a pretensão de realizar predição, mais examinar as 

relações entre as variáveis, e diagnósticos residuais, como também, realizar testes de falta de ajuste 

(CHATTERJEE, SIMONOFF et al., 2013). Os dados para realizar a regressão múltipla correspondem 

ao período compreendido entre 1989 e 2019 com variáveis que apresentem relação com os produtos 

gerados pelas empresas de biomassa energética com foco na na região Centro-Oeste do Brasil. 

As variáveis que serão analisadas para cada município da região centro-oeste são: 

Tabela 1 - Descrição das Variáveis utilizadas na regressão linear. 

Variáveis Nome Unidade Fonte 
 

X1 Área plantada de cana-de-açúcar Hectares SIDRA/IBGE 
X2 Área colhida de cana-de-açúcar Hectares SIDRA/IBGE 
X3 Produção Total Tonelada SIDRA/IBGE 
X4 Rendimento médio da prod. Ton/ha SIDRA/IBGE 
X5 Valor da produção USD SIDRA/IBGE 
X6 Custos de Produção da cana-de-açúcar R$/há CEPEGE 

X7 Preços da cana-de-açúcar R$/ton CEPEA 
X8 Precipitação anual média. mm CIIAGRO 
X9 Índice de Gini Valores de 0 a 1 IBGE 
X10 Emissões de gases da cana-de-açúcar Tonelada equivalente de 

CO2 

Soares, et al., 2009 

 

Nota: IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. B.C.B.: Banco Central do Brasil 

Para calcular o indicador do impacto socioeconômico foram analisados os valores históricos do 

índice de Gini que mede a desigualdade de renda em cada estado. Como indicador do impacto 

ambiental, foram quantificadas as emissões geradas pela agroindústria a partir de índices publicados 

em artigos científicos (SOARES, et al., 2009). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O estado de Goiás em comparação a Mato Grosso e Mato Grosso do Sul apresenta melhores 

resultados de desempenho no setor sucroenergético. A área plantada (Gráfico 1) com cana-de-açúcar 

no estado de Goiás é 53% maior do que a área plantada no estado de Mato Grosso e 31% a mais de 

área plantada no estado de Mato Grosso do Sul. Os três estados até o ano de 2007 não apresentaram 

variações na sua área plantada, com valores de até 300 mil ha e entre 2007 e 2019 Goiás apresentou 

um crescimento de 127%, Mato Grosso cresceu 36% e Mato Grosso do Sul 188%. A área colhida não 

mudou em relação a área plantada apresentando uma perda média nos três estados de somente 

0,21% 
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Gráfico 1 – Área Plantada de cana-de-açúcar (ha) 

nos três estados da região centro oeste no período 

de 1989 a 2019 (30 anos) 
 

 
 

Fonte: SIDRA/IBGE, (2021) 
 

Gráfico 5 - Emissões de gases GEE* nos três estados 

da região centro oeste no período de 1989 a 2019 

(30 anos) 
 

 

Fonte: Calculado a partir de dados de Soares, et al., 

2009 

Gráfico 2 – Rendimento médio de produção de 

cana-de-açúcar (Kg ha-1) nos três estados da região 

centro oeste no período de 1989 a 2019 (30 anos) 
 

 

Fonte: SIDRA/IBGE, (2021). 
 

Gráfico 4 - Índice de Gini nos três estados da região 

centro oeste no período de 1989 a 2019 (30 anos) 
 

Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE 

O rendimento médio (Gráfico 2) manteve o mesmo padrão da área plantada com o estado de Goiás 

como o de maior rendimento em comparação aos outros dois estados e uma média de rendimento de 

80 ton ha-1 enquanto outros estados não ultrapassaram um rendimento médio 32 ton ha-1. Mato Grosso 

e Mato Grosso do sul durante os 30 anos em análise neste estudo, não ultrapassaram um rendimento 

de 50 ton ha-1 enquanto Goiás no seu auge de rendimento no ano de 2011 teve rendimento 

aproximado de 110 ton. ha-1 

Os dados da produção indicam que o estado de Goiás foi o que maior obteve valor da 

produção (Gráfico 4) no período de 1989 a 2019. O estado de Mato Grosso teve uma precipitação 

(chuva) média de quase dois mil milímetros e os outros dois estados, mantiveram precipitações 

semelhantes não ultrapassando uma precipitação média de mil e quinhentos mm. Analisando o Índice 
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de Gini (Gráfico 6) que indica as variações na desigualdade de renda se manteve constante ao longo 

dos anos nos três estados. O estado de Goiás se destaca, porém, tendo valores similares aos do 

estado de Mato Grosso. 

A base de dados referente a Emissões de gases de efeito estufa nos três estados, foi baseada 

no estudo de Soares, et al. (2009), sendo o índice de emissões de gases GEE (Gases do Efeito 

Estufa) por hectare, determinado por esse autor para a cana-de-açúcar multiplicado pela a área 

plantada em hectares (Gráfico 5). Nota-se um aumento nas emissões de gases GEE com o estado de 

Goiás liderando esse crescimento que é explicado pelo fato de que a área plantada nos estados de 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estados é menor que essa área em Goiás. 

Para realização da pesquisa foram feitas regressões lineares referentes ao rendimento médio 

da produção e em relação ao desempenho no setor para os três estados. A tabela 1 mostra os 

resultados da regressão linear para o estado de Mato Grosso do Sul que apresentou o maior número 

de variáveis significativas. As variáveis valor da produção, quantidade produzida e precipitação 

apresentaram relação positiva com o rendimento médio da produção. Para o estado de Goiás as 

variáveis valor da produção e área colhida apresentaram uma relação negativa com a área plantada 

indicando em efeito contrário ao aumento da produção. 

Tabela 1: Rendimento Médio da Produção em relação ao desempenho do setor no estado de Mato 

Grosso do Sul. 

 
Variáveis 

Coeficien 
te 

 
Valor 

 
Erro padrão 

 
Estatística t 

 
Valor P 

Valor da produção X1 -0.20633 0.03695 -5.584 7.24e-06 *** 

Área plantada X2 101.08618 179.96178 0.562 0.579 

Área Colhida X3 -112.35910 180.00517 -0.624 0.538 

Quantidade Produzida X4 0.25191 0.03660 6.882 2.63e-07 *** 

Precipitação (Chuva) X5 957.17150 141.28513 6.775 3.44e-07 *** 

Variável Dependente R. M. da Prod. R² ajustado 0.9734 

Média Var. Dependente 2405868 Stat-F (5,26) 228.3 

Desvio. Padrão 1050413 valor p 0.9892 

Erro Padrão dos Resíduos 426700 26 graus de liberdade  

R² não-ajustado 0.9777 Kolmogorov-Smimv 0.06313 

Em todas as regressões lineares realizadas a significância das variáveis, é sustentada pelos 

valores da estatística t e pelo valor do índice Kolmogrov-Smirnov, que confirmam a distribuição normal 

do modelo, garantindo seu ajuste aos dados pesquisados. 

CONCLUSÕES: 
A variável área plantada apresentou relação positiva com a variável ambiental nos três estados 

da região Centro-Oeste, justificando o fato de que quanto maior for a área plantada maior será a 

emissão de GEEs (Gases do Efeito Estufa). A variável produção total mostra relações positivas com as 

variáveis econômicas e sociais no estado de Goiás, com as econômicas para Mato Grosso do Sul e 

relação negativa com a variável social (IDH) no estado de Mato Grosso. 



 

Tabela 2: Valores significativos para as variáveis Econômicas Sociais e Ambientais para os estados de 

Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. 
 

Góias Mato Grosso do Sul Mato Grosso 

Econ Soci Ambi Econ Soci Ambi Econ Soci Ambi 

 

Área plantada 

+** 

* 

+*** +*** 

Produção Total + * +* + *** +** -** 
 

Rendimento da produção 

+ *** +**  
+*** 

+***  
+*** 

+*** 

Precipitação + *** +** + *** + *** 

Índice de Gini +** 

* 
 

Econ: Variáveis Econômicas Soci: Variáveis Sociais Ambi: Variáveis Ambientais * 5% de significância ** < 5% de sig *** < 1% 

O Rendimento Médio da Produção apresentou uma relação positiva com as variáveis sociais 

dos três estados e para o estado de Goiás apresentou relação positivo para as variáveis econômicas. 

A variável Precipitação mostrou relação positiva com as variáveis sociais nos três estados, e com as 

variáveis econômicas para o estado de Goiás. A variável Índice de Gini mostrou relação positiva com a 

variável ambiental no estado de Goiás. 

Os resultados também indicam que a expansão da cana-de-açúcar na região Centro-Oeste foi 

liderada pelo estado de Goiás com área plantada 53% maior em relação a Mato Grosso e 31% maior 

comparada a área plantada em Mato Grosso do Sul. O rendimento (ton. ha-1) e o valor da produção 

também foram superiores em Goiás comparado aos valores dos outros dois estados. Foi identificada 

uma evolução semelhante positiva nos três estados em relação a emissões de gases efeito estufa 

(GEE) e do índice de Gini que apresenta uma melhora na distribuição de renda nos três estados da 

região Centro-Oeste. 
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