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Resumo 

Este trabalho visa apresentar a produção sucroalcooleira da Microrregião Geográfica de Ituiutaba 
(Capinópolis, Ipiaçú, Cachoeira Dourada, Gurinhatã e Santa Vitória, e a cidade pólo: Ituiutaba) 
entre os anos de 1990 a 2010. Com isso, irá ser abordado o início deste plantio nesta 
Microrregião, destacando as principais mudanças causadas pela expansão desta cultura, como 
por exemplo: redução na área plantada de outras importantes culturas, como o arroz, que 
outrora proporcionou a Ituiutaba e à sua microrregião o título de grandes produtores de arroz, 
sendo Ituiutaba na década de 1950, intitulada como “A capital do arroz no Brasil”. A produção de 
culturas como o arroz, tiveram destaque até nos anos de 1970, após essa data, por meio de 
políticas, para incentivos, como o desenvolvimento do Proálcool (Programa Nacional do Álcool), 
dentre vários outros subsídios, proporcionaram a evolução na área plantada de outros tipos de 
produções que possuíam maior interesse tanto interno, quanto externo. Desta forma, houve o 
crescimento no cultivo da cana-de-açúcar na Microrregião Geográfica (MRG) de Ituiutaba. 
Juntamente a evolução na área plantada de cana-de-açúcar, ocorreu algumas diferenciações no 
PIB (Produto Interno Bruto) das cidades desta MRG1, pois, teve-se a instalação de usinas 
sucroalcooleiras, consecutivamente aconteceu a migração de trabalhadores, sendo estes em 
sua maioria da Região Nordeste do Brasil. Fazendo com que a economia da cidade tivesse um 
giro em torno do crescimento da cana-de-açúcar, e detrimento de outras culturas. 
Metodologicamente, desenvolveu-se este trabalho por meio de etapas fundamentais, sendo que 
na primeira etapa fez-se a pesquisa bibliográfica; a segunda etapa fundamentou-se na busca de 
dados da produção da cana-de-açúcar da MRG de Ituiutaba, no site do IBGE - SIDRA (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – Sistema IBGE de Recuperação Automática); a terceira 
etapa se fundamentou na busca do PIB das cidades da MRG; na quarta etapa elaboraram-se os 
gráficos da produção da cana-de-açúcar, e também, a confecção de tabelas relacionando o PIB 
das mesmas no decorrer dos anos; já na quinta e ultima etapa, desenvolveu-se este trabalho 
proporcionando a apresentação à sociedade da realidade que ocorre neste município devido ao 
crescimento da cultura da cana-de-açúcar. 

Palavras-chave: Produção sucroalcooleira, Microrregião Geográfica, Ituiutaba/MG. 

                                                           
1 MRG – Microrregião Geográfica: De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Define-se como 
Microrregião Geográfica um conjunto de municípios, contíguos e contidos na mesma Unidade da Federação, 
definidos com base em características do quadro natural, da organização da produção e de sua integração; e 
Mesorregião Geográfica como um conjunto de Microrregiões, contíguas e contidas na mesma Unidade da 
Federação, definidas com base no quadro natural, no processo social e na rede de comunicações e lugares. 
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Introdução 

 

  A produção de cana-de-açúcar possui algumas finalidades, assim, as principais são 
basicamente para a produção do açúcar e do álcool (etanol). No Brasil, existem vários lugares 
que é produzido esta gramínea, destaca-se a região Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, nesta 
última é ressalta-se a importância da produção ocorrida no estado de São Paulo, sendo esse o 
maior produtor e comercializador da cana, e o estado de Minas Gerais. 

A maioria dos trabalhadores da produção sucroalcooleira do Brasil, são basicamente da 
região Nordeste. Na Microrregião Geográfica (MRG) de Ituiutaba/MG, (figura 1), onde é campo 
de estudo deste trabalho, a maioria dos trabalhadores são nordestinos de Piauí, destaca-se que 
muitos destes migram para Ituiutaba, apenas na época da colheita, consigo trazem sua família. 
Porém, retornam a seus lugares de origem, após o corte da cana, fixando-se em Ituiutaba por 
apenas cerca de 6 meses. 

 

Figura 1: Localização da Microrregião Geográfica de Ituiutaba – MG 

Fonte: IBGE (Base digital/ 2002). 

Org.: SILVA, G.M. 2012. 

 



Logo ao termino da colheita, grande parte dos trabalhadores voltam para suas cidades 
de origem, ao chegarem, continuam exercendo a atividade anterior, ou então iniciam outro tipo 
de serviço. Porém, destaca-se que, por meio da atividade exercida nas fazendas produtoras de 
cana, esses trabalhadores conseguem juntar dinheiro para comprar sua propriedade rural, 
propriedade essa que conseguem adquirir por meio do dinheiro do corte da cana-de-açúcar. 

Para que haja uma melhor compreensão do que se pretende ser estudado, será 
necessário um conhecimento básico de como se deu o processo de formação de cada cidade 
pertencente à MRG de Ituiutaba. Por meio da busca de dados, da história destes municípios, 
têm-se a apresentação destes, devido as informações presentes na biblioteca digital do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em artigos científicos, e demais meios de 
complementação bibliográfica. 

 

Formação das cidades pertencentes da microrregião geográfica de Ituiutaba 

 

Ituiutaba 

Seu surgimento começou as margens do rio Tijuco e rio da Prata, em meado do ano de 
1832.  Sendo que no ano de 1915, a então Vila Platina (primeiro nome dado a cidade de 
Ituiutaba quando a mesma passou a ser considerada como cidade e não mais como uma vila).   

No ano de 1830, foi construída a primeira capela as margens do córrego sujo, onde o primeiro 
nome dado ao lugar foi Arraial de São José do Tijuco.  A partir de 1950, começa o processo de 
industrialização, onde a cidade passa a ter um papel importante e começa a exercer novas 
funções, mudando assim, a dinâmica do Triângulo Mineiro.  

O município tem seu fator econômico embasado atualmente na agricultura, como a cana 
de açúcar, caracterizado de pequeno porte por muito tempo e não tinha uma perspectiva de 
produção industrial. 

Nas décadas de 1950 e 1960, o município de Ituiutaba se destacou na produção de 
arroz, contribuindo muito para o crescimento econômico da cidade. Com a chegada dos 
nordestinos houve um grande aumento na renda per capita, a movimentação no comercio, entre 
outros. Com o desenvolvimento da produção de cana de açúcar, a exportação se ampliou. 
Fazendo com que as usinas do município de Ituiutaba gerem uma grande economia 

Capinópolis 

A cidade no seu processo de formação era habitada por índios da tribo Caiapós, onde 
com o passar dos anos, fez com que alguns retirantes se fixassem no local em meados de 1810. 

Em 1927, um grande latifundiário da região resolveu doar uma parte de suas terras para 
que houvesse a instalação do povoado. Em 1937 foi construído o primeiro prédio, exercendo a 
função de uma escola. O ano de 1946 ficou marcado pela construção da primeira usina na 
região para o abastecimento e energético local. No ano de 1953, o então povoado foi decretado 
como município de Capinópolis. 



Ipiaçú 

O município de Ipiaçú começou seu processo de formação devido à chegada de alguns 
primitivos do denominado “Fundão” da cidade de Uberlândia-MG. Eles vieram com a intenção de 
desbravas novas descobertas de ouro e diamante. Mas somente em 1935, começou o processo 
de habitação na gleba. 

Em 1946, houve a doação de uma parte de terras de um grande proprietário local, 
fazendo com que houvesse a construção da primeira capela, que recebeu o nome de Capela de 
Nossa Senhora Aparecida. 

  Apenas em 1963, a então gleba, passa a ser nomeada como município de Ipiaçú, onde a 
cidade passa a viver basicamente da produção agrícola local e hoje em dia, o seu modo de vida 
da população não mudou quase nada.  

Gurinhatã 

O processo de formação do município de Gurinhatã teve inicio em duas fazendas 
pertencentes no local, a Fazenda do Carmo e Fazenda São Lourenço. Com o passar dos anos, 
esse povoado foi crescendo devido à ligação com a cidade de Ituiutaba. 

Em 1943, o então povoado começa a chamar Gurinhatã (nome predominante até hoje). 
E a partir de 1962, devido ao seu crescimento e desligamento com as demais cidades ao seu 
entorno (Santa Vitória e Ituiutaba), passa então a ser considerado como um município a cidade 
de Gurinhatã. 

Cachoeira Dourada 

O município de Cachoeira Dourada começou seu processo de povoamento devido à 
doação de uma gleba de terras locais para que houvesse a construção de um patrimônio para 
que começasse a devida construção das casas no então povoado. 

Após o ano de 1954, o Governo Federal autorizou a construção da Usina de Cachoeira 
Dourada, com o potencial de 37.800 cavalos. Devido a essa construção da usina, o distrito 
(nomeado em 1953), começou a pertencer ao município de Ituiutaba. No ano de 1962, o então 
distrito foi elevado a Município de Cachoeira Dourada. 

Santa Vitória 

O processo de formação do município de Santa Vitória não foi muito diferente de 
algumas cidades pertencentes à microrregião geográfica de Ituiutaba. O local era habitado por 
índios Caiapós, que em meado dos anos de 1888, assassinou o maior latifundiário permanente 
ao local. 

Após sua morte, outro grande latifundiário fez uma doação de uma parte de suas terras 
no ano de 1898 para a construção de um cemitério. Onde em 1904, houve um grande mutirão 
dos residentes locais, com o intuito de levar água ate a então vila. 



Em 1923, a então vila passou a ser considerada como um distrito subordinado ao então 
município de Ituiutaba. No ano de 1948, passa então a ser considerado como o município de 
Santa Vitória. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Para a realização deste estudo, necessitou-se de etapas, assim, essas foram divididas 
em seis etapas de fundamental importância para a conclusão deste trabalho. 

Na primeira etapa realizou-se um levantamento bibliográfico sobre o início da cultura da 
cana-de-açúcar no Brasil, a sua expansão para o centro do país, e por último, o crescimento 
desta cultura na MRG de Ituiutaba. Esta pesquisa foi feita com base em artigos científicos, 
dissertações, teses, e livros, ressaltando a compreensão sobre o processo de expansão desta 
cultura, dentre outros assuntos que se encaixam na base para a realização do mesmo. 

A Segunda etapa, concretizou-se na realização de mapas de localização do município 
de Ituiutaba-MG e da  Microrregião Geográfica do mesmo, através da utilização do software 
ArcView 3.2. 

A terceira etapa, realizou-se a coleta de dados sobre a produção sucroalcooleira da 
MRG de Ituiutaba-MG, por meio do site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
tornando possível a compreensão da evolução de determinadas culturas, assim como também a 
redução de outras. Posteriormente possibilitou por meio desses dados, confeccionar gráficos 
para comparação e apresentação dos dados obtidos. 

Na quarta etapa fundamentou-se na busca de informações dos municípios da MRG de 
Ituiutaba, que são: Capinópolis, Ipiaçú, Cachoeira Dourada, Gurinhatã Santa Vitória, e a cidade 
pólo: Ituiutaba; 

Já na quinta e última etapa, realizou-se a tabulação dos dados do Produto Interno Bruto 
(PIB), onde em seguida confeccionou-se uma tabela com os resultados obtidos com os mesmos. 

 

Inicio do cultivo da cana de açúcar na Microrregião Geográfica de Ituiutaba 

 

Antes do cultivo da cana-de-açúcar na MRG de Ituiutaba, o local foi cenário da produção 
de importantes culturas. Ao considerar as décadas de 1930 a 1970, ressalta-se a grande 
produção de arroz que ocorreu nestes municípios, sendo Ituiutaba denominada como “A Capital 
do Arroz no Brasil”, neste sentido, esta grande produção outrora proporcionou com que estes 
municípios aumentassem sua população, desenvolvesse a urbanização, e a evolução da sua 
área urbana. Neste sentido, Chaves (1985) apresenta o tipo de arroz produzido em Ituiutaba, 



A maioria plantará arroz pratão e amarelão, não só pelo elevado preço 
que o mesmo alcançou este ano, como pelo volume da sua produção, 
que é mais compensadora e menos sujeita às pragas, embora 
dependente do regime das chuvas. Este é plantado tanto nas 
baixadas como nos altos dos espigões do vale, levemente ondulados. 

Com o passar dos anos, a população rural começou a sair de suas propriedades 
ocupando a área urbana, fazendo com que houvesse um grande êxodo rural no município. Este 
fato se deu porque houve a inserção de novas produções agrícolas, e o incremento do espaço 
rural, proporcionando a evolução das técnicas, inserção da tecnologia. Assim, os pequenos 
produtores não tiveram condição de concorrer com os grandes produtores de novas e melhores 
formas de uso e ocupação do espaço rural, destaca-se a produção de milho, soja, algodão e 
cana-de-açúcar. 

A cana-de-açúcar teve um aumento significativo na sua produção a partir dos anos 2000, 
através disso, houve a territorialização de usinas sucroalcooleiras que consecutivamente 
proporcionou a migração de trabalhadores de vários lugares do Brasil. 

Destaca-se que por meio da inserção de usinas sucroalcooleiras na MRG de Ituiutaba, 
os produtores que cultivavam outras culturas, iniciaram a plantação da cana-de-açúcar, ou então 
arrendaram suas terras às usinas, ou até mesmo venderam às mesmas. Assim, Oliveira (2003) 
apresenta este crescimento da produção da cana-de-açúcar na MRG de Ituiutaba, relatando que 

[...] a cana-de-açúcar tem crescido devido à instalação de uma usina 
de álcool no município de Canápolis, servindo como matéria-prima. 
Contudo, o milho e a soja, esta última após a década de 1990, têm 
sido os grãos mais plantados pelos produtores, principalmente pelos 
arrendatários. 

Uma importante usina que representou o crescimento da cultura da cana na MRG de 
Ituiutaba, foi a Usina Trialcool, porém esta localiza-se no município de Canápolis, a maioria da 
plantação, concentra-se no município de Ituiutaba. Desta forma, a maioria dos trabalhadores do 
corte da mesma, estão sendo trazido de outras localidades, principalmente da região norte e 
nordeste do Brasil para a MRG de Ituiutaba devido a demanda. 

 

Resultados Obtidos 

 

O presente trabalho teve alguns resultados muito significativos, que foram obtidos após 
a análise dos dados retirados do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 
Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), nos anos de 1990 a 2010. 

Em primeiro lugar vale ressaltar que houve a elaboração do mapa de localização da 
Microrregião Geográfica de Ituiutaba, para que houvesse o inicio do estudo proposto neste 
trabalho, e para melhor representação do recorte espacial analisado. 



Em seguida, segue os dados obtidos através dos estudos feitos, proporcionando fazer a 
relação da evolução da produção da cana-de-açúcar nos municípios pertencentes a MRG de 
Ituiutaba, assim como a redução de outras culturas. 

No município de Ituiutaba, atualmente com 97.171 habitantes de acordo com o censo de 
2010 realizado pelo IBGE2, pode-se notar que houve uma grande evolução da produção da 
cana-de-açúcar a partir do ano de 2004 (Gráfico 01).  

Gráfico 01: Produção de cana de açúcar em Toneladas em Ituiutaba 

Fonte: SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática). 

Org.: SILVA, G.M. 2013. 

 

Por meio da visualização do gráfico 01 possibilitou compreender que ao longo dos anos 
de 1990 a 2003, a produção em toneladas da cana-de-açúcar não ultrapassava 5.000 toneladas. 
A partir do ano de 2004 houve um aumento considerável, fazendo com que o mesmo, passa-se 
dos 5.000 de toneladas em cada safra. 

Na comparação com os anos de 2008 a 2010, nota-se que houve um aumento 
considerável entre 2008 a 2009. No ano de 2010, houve uma pequena redução na sua 
produção, fazendo com que, mesmo dessa forma, a cidade de Ituiutaba continue sendo o 
segundo município da sua Microrregião Geográfica com produção por safra acima de 20.000 
toneladas. 

No município de Santa Vitoria, com a população de 18.138 habitantes, (censo de 2010 - 
IBGE) sua produção da cana de açúcar (Gráfico02), começou de forma bem reduzida. No ano de 
1990, houve uma pequena quantidade de produção e com isso fez com que o passar dos anos 
esse cultivo fosse deixado de lado para o cultivo de outras culturas. 

                                                           
2 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística / Censo Demográfico de 2010. Disponível em  
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em 25 Jan. 2013. 

 



Gráfico 02: Produção de cana de açúcar em Toneladas em Santa Vitória. 

Fonte: SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática). 

Org.: SILVA, G.M. 2013. 

 

Mas a partir do ano 2007, e com a construção de uma usina sucroalcooleira em Santa 
Vitória, fez com que voltasse o cultivo da cana-de-açúcar. Nota-se que a partir desde ano, a 
produção da cana cresceu de forma expansiva, fazendo com que a produção na cidade de Santa 
Vitória se tornasse no ano de 2010 a cidade da Microrregião Geográfica de Ituiutaba com a 
maior produção de cana de açúcar, ultrapassando o valor de 25.000 toneladas.  

No município de Gurinhatã, população atual de 6.137 habitantes (Censo 2010 – IBGE) a 
produção sucroalcooleira (Gráfico 03), variou de forma consideravelmente nos anos de 1990 a 
2008. Fazendo com que em alguns anos, não houvesse uma quantidade considerável de cana-
de-açúcar produzida.  



Gráfico 03: Produção de cana de açúcar em Toneladas em Gurinhatã. 

Fonte: SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática). 

Org.: SILVA, G.M. 2013 

 

A partir do ano de 2009, a produção da cana de açúcar cresceu de forma acelerada, 
ficando com o valor em toneladas de 3.000 em 2009 e 4.000 no ano de 2010. Isso faz com que o 
PIB (Produto Interno Bruto), cresça, fazendo com que haja uma melhoria na situação tanto 
financeira quanto de infraestrutura do município. 

Os moradores do municipio de Gurinhatã, tem como maior fonte de renda, o trabalho no 
campo, tanto para a agricultura familiar, quando no corte da cana-de-açúcar, fazendo com que a 
população local seja basicamente rural. 

No município de Capinópolis, com população de 15.290 habitantes (Censo 2010 – 
IBGE), sua produção de cana-de-açúcar (Gráfico 04) começou a partir do ano de 1993, mas 
mesmo assim, em pequenas quantidades, não ultrapassando o valor de 20 toneladas ate o ano 
de 2000. 

No ano de 2001, não foi registrado nenhuma quantidade de cana-de-açúcar produzida 
no município. Mas no ano seguinte, sua produção disparou de forma abundante, fazendo com 
que a produção em toneladas chegasse a 500. 

 



Gráfico 04: Produção de cana de açúcar em Toneladas em Capinópolis. 

Fonte: SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática). 

Org.: SILVA, G.M. 2013 

 

No ano de 2003, a produção chegou ao valor de 2.043 toneladas, e com o passar dos 
anos, e a instalação de uma usina na cidade, fez com que a produção disparesse, fazendo com 
que a cada safra, cresce cada vez mais. 

Da safra do ano de 2008 para 2009, houve uma pequena queda na produção, fazendo 
com que o valor não ultrapassa-se 8.000 toneladas. Finalizando os ultimos dois anos de 
pesquisa deste trabalho (2009 e 2010) com os valores não ultrapassando 8.450 toneladas na 
safra. 

No municipio de Ipiaçu, com população atual de 4.107 habitantes (Censo 2010 – IBGE), 
teve o inicio da safra de cana-de-açúcar (Gráfico 05) no ano de 1998. Iniciando com apenas 15 
toneladas. Esse valor, persistiu nos dois anos seguintes. 

No ano de 2001 e 2002, a safra chegou a 20 toneladas. Mas no ano de 2003, fez com 
que houvesse uma queda brusca da produção da cana-de-açúcar no municipio de Ipiaçu. Onde 
sua produção chegou a 3 toneladas. 

 

 

 

 



Gráfico 05: Produção de cana de açúcar em Toneladas em Ipiaçu. 

Fonte: SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática). 

Org.: SILVA, G.M. 2013 

 

 Nos anos seguintes, houve uma grande elevação na quantidade da produção da cana-
de-açúcar. Em 2004, a produção chegou a 1.561 toneladas, fazendo com que o passar dos 
anos, a safra aumentasse. 

 No ano de 2006, a produção chegou a 6.379 toneladas. O triplo em relação ao ano de 
2005 que chegou a ser de apenas 2.100 toneladas de cana. Nos anos seguintes, a produção 
teve uma considerável queda na produção. Fazendo com que os valores em toneladas ficassem 
entre 6.032 e 4.750 toneladas nos anos de 2007 a 2010. 

 O município de Cachoeira Dourada, com população de 2505 (Censo 2010 – IBGE), é 
considerado uma cidade que antes da chegada da produção de cana-de-açúcar, a cidade vivia 
basicamente do turismo nas “praias” da cidade, este município possuí uma represa, essa 
proporciona a visitação de turistas do interior de Minas Gerais, e principalmente da MRG de 
Ituiutaba. 

 Mas com o passar dos anos, e a chegada do cultivo da cana-de-açúcar (Gráfico 06), fez 
com que o ritmo da cidade mudasse. Agora o município vem se destacando entre as cidades 
pertencentes da MRG de Ituiutaba. Mesmo o seu cultivo da cana ainda ser em pequena escala, 
faz com que a cidade atraia pessoas de outras localidades para trabalhar no corte da cana-de-
açúcar. 



 

Gráfico 06: Produção de cana de açúcar em Toneladas em Cachoeira Dourada. 

Fonte: SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática). 

Org.: SILVA, G.M. 2013 

 

No ano de 2005, a produção em Cachoeira Dourada não conseguiu alcançar o valor de 
200 toneladas na safra deste ano. Fazendo com que o valor se permanesesse estável no ano 
seguinte. 

No ano de 2007, ocorreu uma pequena elevação na produção da cana-de-açúcar no 
municipio, onde o valor chegou a 285 toneladas. Em 2008, o valor chegou a 400 toneladas. 

Mas, pode-se destacar com ênfase o ano de 2010, onde a produção do município 
chegou a 1.600 toneladas. Fazendo uma breve comparação, pode-se relatar que, esse valor 
triplicou em relação ao ano de 2009. Pois o mesmo, ficou com apenas 522 toneladas nesta 
safra. 

Após um detalhamento de cada município da MRG de Ituiutaba, foi necessário fazer um 
gráfico analisando a evolução da produção da cana-de-açúcar dos municípios pertencentes a 
Microrregião Geográfica de Ituiutaba (Gráfico 07). 

 
 
 
 



Gráfico 07: Produção de cana de açúcar em Toneladas na Microrregião Geográfica de Ituiutaba. 

Fonte: SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática). 

Org.: SILVA, G.M. 2013 

 

 Ao fazer a análise dos anos de 1990 a 2003, pode-se considerar que a MRG de 
Ituiutaba, tinha sua produção considerada pequena. Pois os valores ao longo dos anos 
permaneciam tudo abaixo de 10.000 toneladas. 

 Com o passar dos anos, e com incentivos do Pro-álcool3 e a instalação de Usinas de 
cana-de-açúcar no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, fez com que o cultivo e a produção 
crescesse de forma considerável. 

 Nos anos seguintes (2004 e 2005), o valor da produção ficou quase que instável, 
variando o valor da produção de 13.091 para 14.135 toneladas. A partir do ano de 2007, a 
produção cresceu de forma acelerada. 

 Nos anos de 2008 e 2009, a produção passou de 39.739 para 57.763. Por último, o ano 
de 2010, terminou a sua safra com o valor de 68.667 toneladas de cana-de-açúcar produzida.  

Ao fazer entre os anos de 1990 a 2010, sendo este recorte temporal delimitado para a 
realização deste trabalho, nota-se que houve um aumento da produção de mais de 80%. 

                                                           
3 Proálcool tem como objetivo de analisar as evidências que dão substância a essa interpretação, 
centrando a análise na evolução do PROÁLCOOL, cujas características condicionaram o crescimento da 
produção do complexo canavieiro do Brasil de forma inusitada quando comparado com o 
desenvolvimento do mesmo complexo em outros países preponderantes na produção e processamento 
de cana-de-açúcar. 



 Fazendo uma breve comparação com outro tipo de cultura produzida nos municípios 
pertencentes a Microrregião Geográfica de Ituiutaba, pode-se notar (Gráfico 08), que a produção 
de soja na MRG ainda continua em alta. 

Gráfico 08: Comparação da produção de cana de açúcar e soja em Toneladas na Microrregião 
Geográfica de Ituiutaba. 

Fonte: SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática). 

Org.: SILVA, G.M. 2013 

 

 O cultivo da soja em comparação com a cana-de-açúcar sempre se manteve disparada 
na frente. Porém, destaca-se que no ano de 1990 a 2007, superou de forma surpreendente. 
Fazendo com que a produção fosse a prioritária nestes municípios. 

 A partir do ano de 2008, a produção da cana-de-açúcar, ultrapassou o cultivo da soja, 
fazendo com que a safra do mesmo, ftivesse uma pequena queda. Mas, da mesma forma, a 
MRG não deixou de produzir a soja. 

 No ano de 2008, a cana-de-açúcar chegou ao valor de 39.739 toneladas. Já a soja ficou 
com o valor de 35.400 toneladas nesta safra. No ano de 2010, a diferença entre ambas 
produções ficaram no valor de 26.967 toneladas. A produção da cana-de-açúcar ficou no valor 
de 68.667 toneladas já a soja terminou com 41.700 toneladas. 

 E como foi proposto no trabalho, também foi analisado o PIB4 das cidades pertencentes 
a Microrregião Geográfica de Ituiutaba, nos anos de 1990 a 2010. Os resultado podem ser 
observados abaixo (gráfico 09). 

                                                           
4
 PIB – Produto Interno Bruto. 



 

Gráfico 09: Produto Interno Bruto da Microrregião Geográfica de Ituiutaba. 

Fonte: SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática). 

Org.: SILVA, G.M. 2013 

 

Observa-se que do ano de 1990 a 2003, o PIB das cidades da MRG não chegaram a 10. 
Com o passar dos anos, e o alto indice de instalação de usinas sucroalcooleiras nestes 
municípios, aliado aos incentivos, e políticas de desenvolviemnto desta cultura, fez com que o 
Produto Interno Bruto aumentasse, fazendo com que o valor passa-se de 10,23 para 36,3 no ano 
de 2008. 

Ressalta-se que mesmo com esse aumento do PIB, de forma considerável nestes anos, 
fez com que ao termino dos anos analizados para a realização deste trabalho, chega-se ao valor 
de 46,73 ano ano de 2010. 

Desta forma, pode-se considerar que o PIB nas cidades da Microrregião Geográfica de 
Ituiutaba cresceu de acordo com o ritmo de produção da cana-de-açúcar. Mesmo desta forma, 
fez com que o Produto Interno Bruto tivesse um aumento de forma branda. 

 

Considerações 

 

De acordo com os dados apresentados para a elaboração desta pesquisa, sendo eles, 
mapas, gráficos, pode-se notar o valor da quantidade da produção da cana-de-açúcar nos 
municípios da Microrregião Geográfica de Ituiutaba, além de uma breve comparação com a 
produção da soja no mesmo ano de estudo da cana-de-açúcar. 



Desta maneira, através dos dados obtidos pelo site do IBGE/SIDRA e do mapa de 
localização confeccionado pelo Arc View 3.2a, possibilitou analisar o que foi proposto ao inicio do 
trabalho. Desta maneira, foi possível uma melhor compreensão do que foi analisado ao longo 
dos estudos para a elaboração do mesmo. 

Como resultado desta pesquisa, produziu-se material que possibilita uma melhor 
compreensão do cultivo da cana-de-açúcar da Microrregião Geográfica de Ituiutaba, e um breve 
contexto da produção da soja. 

Mas também, foi analisado o processo de avanço do Produto Interno Bruto da 
Microrregião Geográfica, fazendo desta forma, um gráfico para acompanhar o avanço do mesmo 
nos ano de 1990 a 2010. 

Portanto, ressalta-se que por meio dos incentivos do Estado, da oferta de subsídios aos 
grandes produtores rurais, e a inserção de usinas sucroalcooleiras tanto nacionais, quanto 
internacionais na MRG de Ituiutaba, fez com que reduzisse a cultura de arroz, soja, milho, 
algodão, e também a pecuária de leite e de corte. Além disso, houve a inserção desta cultura 
nas áreas ainda preservadas, destruindo cada vez mais a biodiversidades destes municípios. 
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