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RESUMO 

 

Este artigo apresenta o resultado da coleta e análise de dados com objetivo de conhecer e 

relacionar o desenvolvimento das cidades e a qualidade de vida, levando em consideração 

a expansão das usinas sucroalcooleiras nos municípios da região de São José do Rio Preto. 

Foram consideradas a infraestrutura e as ações desenvolvidas, analisando a evolução dos 

indicadores ambientais, sociais: da saúde e condições de vida, e as estratégias adotadas 

para a promoção da saúde e desenvolvimento urbano. Para caracterização dos municípios 

foram utilizados dados de bases governamentais, visitas, registros fotográficos e entrevistas 

semiestruturadas. Os resultados permitem afirmar que a região de São José do Rio Preto 

sofreu grandes mudanças ambientais e sociais com a expansão da cultura da cana e 

instalação de usinas de açúcar e álcool sem, contudo refletir uma alteração significativa na 

melhoria da qualidade de vida da população dos municípios.  

 

1  INTRODUÇÃO 

 

No inicio da década de 90, a região de São José do Rio Preto destacou-se como uma das 

maiores áreas plantadas e de produção de cana-de-açúcar, a região tem um terço de toda a 

área ocupada pelo agronegócio, o que se destaca no cenário nacional. Uma ampla rede de 

infraestrutura viária possibilitou um rápido deslocamento, facilitando o escoamento da 

produção em todo o Estado. A região apresenta a maior parte de seus municípios com uma 

população menor do que 10 mil habitantes, onde um grande número tornou-se local de 

expressiva concentração de trabalhadores rurais em virtude da instalação da agroindústria 

canavieira (Bernardelli, 2003). 

 

O aumento da população trabalhadora temporária significa mudanças no cotidiano das 

cidades aos arredores das monoculturas em ascensão. Segundo Xavier (2010), esse 

processo provocou um aumento populacional nas denominadas cidades do agronegócio em 

praticamente todos os estados do país. As pequenas cidades na região de São José do Rio 

Preto que possuem extensas áreas de cana plantada ou usinas instaladas afetam de modo 

significativo toda a região, tanto do ponto de vista das alterações no uso do solo com 

consequências, por exemplo, para a qualidade da água, bem como para o desenvolvimento 

social com comprometimento da capacidade de atendimento aos serviços públicos. 

 

Observa-se nos municípios da região receptores da população trabalhadora no corte da 

cana-de-açúcar, um agravamento dos problemas associados ao forte crescimento das 

demandas por infraestrutura urbana e por serviços públicos e sociais, em contrapartida, 

insignificantes impactos em termos de melhorias na arrecadação tributária. Grande parte 



dos municípios da região, na sua grande maioria de pequeno porte, não tem respostas 

pertinentes a essa nova realidade produtiva em que sua população pode dobrar no período 

de 10 meses ao ano. Esses municípios acabam recebendo um aporte populacional que, 

somado aos seus habitantes permanentes, pressiona ainda mais a demanda por saúde, 

educação, habitação e outros serviços públicos que já se encontram sobrecarregados 

(Moraes, 2011).  

 

As atribuições do poder público municipal foram expandidas após a promulgação da 

Constituição Federal em 1988. A partir daí, o Município ganha destaque na organização 

político-administrativa do país, sendo dotado de autonomia política, administrativa, 

financeira e legislativa. Promover a capacitação para as novas demandas da área de 

recursos humanos e habilitar os gestores municipais nas ações de políticas públicas passam 

a ser dois dos desafios do processo de municipalização.   

 

A proposta deste estudo foi levantar dados que permitam conhecer e relacionar o 

desenvolvimento das cidades e a qualidade de vida, levando em consideração a expansão 

das usinas sucroalcooleiras nos municípios da região de São José do Rio Preto, 

estabelecendo o território como base das demandas sociais, para fins de melhor adequação 

das políticas públicas. Foram consideradas a infraestrutura e as ações desenvolvidas, 

analisando a evolução dos indicadores ambientais, sociais: da saúde e condições de vida, e 

as estratégias adotadas para a promoção da saúde e desenvolvimento urbano. A análise do 

desempenho das políticas públicas sociais e de desenvolvimento urbano teve como ponto 

central levantar o perfil de gestão em saúde, dos principais programas e prioridades de 

ações na promoção da saúde, bem como os critérios utilizados para definição das 

prioridades dos municípios. 

 

2  MATERIAL E MÉTODO 

 

Tomou-se como base para o recorte o critério utilizado pela direção regional de saúde do 

estado de São Paulo selecionando os municípios dos colegiados de São José do Rio Preto e 

José Bonifácio integrantes do DRS XV- Departamento Regional da Saúde de  São José do 

Rio  Preto. Este critério é o mais utilizado para agrupamentos de municípios quando se 

refere à adoção de políticas sociais.   

 

A Lei 8080 instituiu e regulamentou o Sistema Único de Saúde (SUS), cujo pressuposto é a 

atenção integral para os cidadãos. Norteado pelo princípio da descentralização, o sistema 

atua por meio do chamado processo de municipalização das ações de saúde. Os municípios 

são responsáveis por estruturar os serviços de atenção à saúde, na promoção, prevenção e 

assistência. A gestão compartilhada entre as esferas federal, estadual e municipal é 

organizada em uma rede hierarquizada, considerando a instalação de serviços de alta 

complexidade em cidades polo com uma grande área de influência, denominada como 

Regiões de Saúde, enquanto os serviços de média complexidade são instalados em cidades 

sede dos Colegiados de Saúde, que são subdivisões de uma Região de Saúde, todos os 

demais municípios, mesmo os pequenos,  devem oferecer os serviços de atenção básica. 

 

A figura 1 mostra a regional DRS XV de São José do Rio Preto no estado de São Paulo e 

os colegiados da regional. 

 

 

 



 

 
 

Fig. 1 DRS XV no estado de São Paulo e seus Colegiados de Saúde 

 

Com uma população total de 741.714 habitantes de acordo com o Censo 2010 (IBGE), 

com exceção de São José do Rio Preto, que tem 408.435 habitantes, todos os municípios 

estão abaixo de 55 mil habitantes e a maioria do conjunto de 31 cidades integrantes dos 

colegiados de São José do Rio Preto (20) e José Bonifácio (11), tem menos de 10 mil 

habitantes, nas quais estão instaladas seis das 11 usinas de cana-de-açúcar da região (fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 População e Usinas nos municípios na região de estudo 

 

Para coleta de indicadores vitais e de saúde, foram utilizados dados secundários 

disponíveis no SEADE (2015) (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) IMP 

(Informações dos Municípios Paulista) dos anos 2010 e 2012, também no SIOPS (2015) 

(Sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde) selecionaram-se os valores 

referentes à receita com impostos e transferências recebidas pelo município entre os anos 

de 2010 a 2014. Para a análise selecionou-se 10 municípios que possuem usinas, e para 

fazer o comparativo sobre o impacto desta indústria, outros 10 municípios foram 

classificados de acordo com o número de habitantes usados como parâmetro. 



 

Para avaliar se a introdução de áreas de cultivo de cana-de-açúcar no município de São 

José do Rio Preto tem levado a uma diminuição de culturas, compararam-se dados para o 

município referentes às áreas plantadas de cana-de-açúcar, arroz e laranja ao longo dos 

anos 1990 e 2010. Os cultivos de arroz e laranja foram escolhidos por serem os de maior 

importância na regiã (IBGE 2015). Também foi feita uma comparação entre a quantidade 

de cabeças de gado e a área plantada de cana-de-açúcar. As análises foram baseadas em 

regressões lineares sobre os dados obtidos. Quando necessária uma regressão exponencial, 

foi feita uma regressão linear sobre o logaritmo dos valores. 

 

Foram também avaliadas as notas referentes aos anos entre 2009 e 2014, no programa 

Município Verde e Azul, do estado de São Paulo, que reflete a qualidade ambiental, para 

cada um dos municípios da região. A comparação foi realizada através da média entre os 

anos de cada município, utilizando Análise de Variância com teste Tukey para avaliar a 

significância. 

 

Para a análise da região quanto à influência da presença da Cana de açúcar no uso do solo e 

na qualidade ambiental na região de São José do Rio Preto, foi feita uma distribuição de 

municípios, de acordo com o número de habitantes, em quatro grupos: menos de cinco mil 

habitantes; entre cinco e dez mil habitantes; entre dez e vinte mil habitantes; com 

população acima de vinte mil habitantes (Tabela 1). 

 

Tabela 1 Distribuição dos municípios pela população total 

 

Colegiados 
Abaixo de 5mil hab 

9 municípios ( 29 %) 
Entre 5 e 10mil hab 

11 municípios ( 35 %) 
Entre 10 e 20mil hab 

6 municípios (19%) 
Acima de 20mil hab 

5 municípios (16%) 

SJ      Rio 

Preto 

 Ipiguá Bálsamo Bady Bassitt  Mirassol 

Mirassolândia Cedral Guapiaçu  S J do Rio Preto 

Onda Verde Icem Ibirá  Tanabi 

José 

Bonifácio 

Adolfo Neves Paulista Nova Granada José Bonifácio 

Mendonça Nova Aliança Palestina Monte Aprazível 

Nipoã Orindiuva Potirendaba  

Planalto Paulo de Faria   

União Paulista Uchoa   

Zacarias Jaci   

 Poloni   

 Ubarana   

 

Realizou-se entrevistas com gestores de seis municípios, com intuito de fazer um 

levantamento de perfil de gestão, critérios utilizados para a definição das prioridades em 

sua cidade, e problemas enfrentados na gestão do sistema local de saúde com a vinda de 

migrantes para o corte de cana. 

 

Com o objetivo de conhecer as características dos municípios quanto ao uso e ocupação do 

solo e existência de equipamentos urbanos, foram feitas visitas a quatro municipios da 

região: Mendonça, Adolfo, Ubarana, e José Bonifácio, localizados em um raio de 50 a 60 

km da cidade pólo de São José do Rio Preto, pertencendo ao Colegiado de José Bonifácio. 

O município de Mendonça já foi alvo de estudos anteriores, e faz divisa com os outros três. 



Há usinas em Mendonça, Ubarana e José Bonifácio, de forma que Adolfo recebe influência 

das atividades desenvolvidas nestes três municípios. 

 

3 IMPACTO DA INDÚSTRIA DA CANA NAS CONDIÇÕES DE VIDA 

 

Segundo dados do SEADE a região apresenta bons indicadores de saúde. A taxa de 

mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) é por volta de 10,17, enquanto que a do 

Estado é de 13,44.  Também obteve importante progresso na cobertura de serviços básicos 

de saúde, principalmente, em relação à saúde reprodutiva. A proporção de mulheres que 

realizaram sete (7) ou mais consultas de pré-natal aumentou significativamente, bem como 

a diminuição de partos de mães adolescentes. Este ìndice apresentou-se abaixo dos 

percentuais para o Brasil (20,12%). para a Região Sudeste (16,68) e para o Estado de São 

Paulo (14,84%) no ano de 2012. Os indicadores analisados sofreram poucas variações 

entre os municipios, não mostrando associações com a presença ou não de usinas de cana 

de açùcar. 

  

Houve uma diminuição da mortalidade infantil nas cidades da região, entretanto os 

gestores entrevistados relatam ter dúvidas quanto à diminuição apontada nas bases de 

dados, para eles os problemas com as crianças aumentaram muito com a vinda dos 

migrantes. Os gestores das cidades que não tem usinas também relataram o reflexo dos 

migrantes em seus problemas de atenção a saúde da criança justificando a vinda de 

mulheres com crianças que acompanham muitos dos trabalhadores. 

  

A gravidez na adolescência diminuiu segundo os indicadores entre os anos de 2010 a 2012, 

entretanto, os gestores acreditam em um aumento, citando a migração dos trabalhadores 

para o corte de cana em suas cidades ou vizinhas como motivo do aumento da gravidez na 

adolescência. 

 

Segundo os gestores há uma escassez de equipamentos de saúde no município para atender 

a população de um modo geral e, em especial, os migrantes. Afirmaram que há pouco 

poder de decisão da esfera pública, alegando que o setor sucroalcooleiro exerce forte 

influência nas decisões locais, o que reflete na saúde. Nos municipios que não possuem 

usinas, os gestores relataram também a influência de setores da sociedade que interferem 

nas decisões dos programas de saúde. 

  

Quando analisado pela ótica do financiamento dos gastos públicos, de acordo com os 

dados do SIOPS (2015), as despesas com saúde de 80% dos municípios que produzem 

cana-de-açúcar apresentaram valores maiores na comparação com os municípios que não 

contam com a presença da cana. Para os municípios produtores de cana às despesas de 

saúde por habitante mantêm maiores gastos em relação aos que não possuem usina, 

entretanto, o percentual é 70%, ou seja, em sete municípios a despesa de saúde por 

habitante foi maior do que os dos seus pares não produtores de cana. 

  

Embora pontuais, os dados fornecem elementos capazes de auxiliar a elucidação do 

contexto das ações de saúde, permitindo identificar, de um modo geral, em que medida a 

indústria sucroalcooleira interferiu nos indicadores de saúde dos municípios, bem como 

verificar a percepção dos gestores sobre esse processo. 

  

Os gestores apontaram o aumento da problemática pela dependência dos municípios com a 

cidade sede, São José do Rio Preto. Machado et al. (2004) constataram a mesma realidade 



em outras localidades brasileiras.  Para Viana et al. (2010) o processo de descentralização 

no SUS foi importante para aumentar a cobertura de saúde nos municipios, mas não 

conduziu a arranjos mais cooperativos na saúde. 

  

Com relação à saúde da mulher a região de São José do Rio Preto mostrou bons 

indicadores de saúde quando comparados com outras localidades brasileiras. Os avanços 

nos cuidados obstétricos e neonatais, também na tecnologia médica, levaram a uma 

melhora considerável na qualidade de sobrevivência (Ozekz et al., 1996). 

  

Um dos problemas enfrentados na região é a medicalização do processo reprodutivo da 

mulher, destacando o uso abusivo do parto cirúrgico cuja incidência vem aumentando na 

maioria das localidades brasileiras e em especial na região de São José do Rio Preto 

(Brasil, 2012). A região apresenta uma das maiores taxas do país, acima de 70%, enquanto 

o Brasil apresentou 55,61% de cesariana; o Estado de São Paulo, 60,92% (Brasil, 2012). 

  

Para relacionar o desenvolvimento social da região de São José do Rio Preto com a 

presença de usinas de cana-de-açúcar nos municípios da região, foram comparados o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), o Índice Paulista de 

Responsabilidade Social (IPRS) e o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS). De 

modo geral os indicadores sociais dos municípios são piores do que a região administrativa 

de São José do Rio Preto e do que o estado de São Paulo, contudo apresentaram melhora 

nos indicadores de qualidade de vida, independente de ter usinas ou não. 

  

3.1 Expansão da Cana e Desenvolvimento Social 

 

O que se observou nos municípios é que há uma estruturação das politicas de saúde muito 

centrada em práticas politicas e pouco em parâmetros epidemiológicos, tanto que muitos 

apontamentos feitos pelos gestores divergem dos indicadores de saúde, como por exemplo, 

o aumento da gravidez na adolescência com a vinda dos migrantes. A propósito, as 

prioridades dos gestores dos municípios da Região de São José do Rio Preto ocorrem 

dentro de uma lógica fortemente centrada no exame, no diagnóstico e na terapêutica 

individual e mostram a dificuldade da rede em atender à demanda da população. 

  

O estudo aponta que a agroindústria sucroalcooleira na região de São Jose do Rio Preto 

não interferiu na qualidade de vida das populações dos municípios onde estão sediadas, 

pois a melhora dos indicadores de saúde ocorreu de uma forma geral, com algumas 

exceções, independente da presença desse empreendimento. Mesmo assim, observou-se o 

impacto da cadeia produtiva da agroindústria sucroalcooleira no cenário da região como 

um todo ao longo dos anos, por meio de dois setores de atuação: o agrícola e o industrial. 

 

Salienta-se que o setor da cana de açúcar em negociações com o poder público, beneficiou-

se das fragilidades das politicas dessas pequenas cidades, impondo seu ritmo de produção, 

e ao mesmo tempo se beneficiando da estrutura dos equipamentos sociais das cidades 

maiores e da malha viária da região. Mais de dois terços dos 73 municípios criados no 

estado de São Paulo nos sete primeiros anos da década de 1990 possuem população 

inferior a cinco mil habitantes, na região de São José do Rio Preto a maioria dos 

municípios tem menos de dez mil habitantes (79%) (Braga e Pateis, 2003), o que acarreta 

uma dependência do município sede. 

 



A análise do crescimento dos indicadores sociais, em relação à presença de usinas de cana-

de-açúcar, permite concluir que a presença dessas usinas nos municípios da região de São 

José do Rio Preto não foi significativa para o desenvolvimento social no período estudado. 

Os resultados apontam para a importância do papel do poder público federal, fundamental 

como norteador das políticas da saúde, e coordenador de um processo de fortalecimento do 

poder público local, para que haja um equilíbrio entre os atores que compõem a ação de 

governabilidade. 

 

4 CANA DE AÇÚCAR, USO DO SOLO E QUALIDADE AMBIENTAL 

 

Nos últimos dez anos houve significativa expansão da cultura da cana de açúcar na região, 

que hoje ocupa grande parte do território em quase todos os municípios. De acordo com o 

Zoneamento Agroecológico (ZAE) da cana-de-açúcar apresentado pela EMBRAPA, assim 

como também o Zoneamento Agroambiental do Setor Sucroenergético feito pelo Estado de 

São Paulo, a região do Estado de São Paulo é uma das áreas prioritárias para o 

desenvolvimento do agronegocuo da cana, estando a região de São José do Rio Preto entre 

as aptas com restrições. 

 

Entre os quatro municípios visitados, em geral o relevo tem poucas elevações e possuem 

uma proporção de área urbanizada pequena em relação ao território total, com uma praça e 

igreja marcando o centro tradicional, possuem o traçado de ruas e quadras ortogonal e 

contam com serviços de saneamento e oferta de equipamentos básicos. Estão interligados 

pela rede rodoviária estadual e federal com facilidade para o escoamento da produção 

agrícola e proximidade da cidade polo da região São José do Rio Preto, pela BR 153 e SP 

355, que possuem tráfego intenso de automóveis, ônibus e caminhões. Todos tiveram 

aumento da área plantada nos últimos anos, assim como toda a região. 

 

José Bonifácio é o que tem a maior área territorial, sendo que, hoje, 30% do seu território 

estão ocupados pela cana de açúcar. O município de Mendonça acompanha a região de Rio 

Preto com 28% de ocupação do território com a cana.  Em Adolfo a proporção é pouco 

menor com 21%, enquanto em Ubarana, quase a metade do território, 45% da área total 

estão ocupados pela cana de açúcar. A figura 3 demonstra o significativo aumento da área 

plantada com cana entre 2003 e 2013, segundo dados do Sistema de Monitoramento da 

Cana por Satélite (Canasat, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Evolução da área cultivada com cana de açúcar em Ubarana entre 2003 e 2013 



 

Além da questão do uso do solo, pela prática da monocultura, do desmatamento, do avanço 

sobre nascentes, há também o grande consumo de água no agronegócio. A água necessária 

ao processo de plantio, colheita e industrialização também é captada nos reservatórios de 

águas subterrâneas. Grande parte da cana de açúcar no Brasil, inclusive a área de estudo, 

está localizada na região do Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce do 

mundo. De acordo Oberling (2008), apesar da grande disponibilidade de água a nível 

nacional, a concentração de várias usinas num mesmo rio ou bacia hidrográfica aumenta a 

possibilidade de conflitos entre os diversos usos deste recurso, fatos agravados no caso da 

gestão dos recursos hídricos, do uso e ocupação do solo e do desenvolvimento econômico 

não estejam planejados conjuntamente. 

 

4.1 Cana-de-açúcar e a diminuição da diversidade de culturas  

 

O aumento da área plantada de cana-de-açúcar na região de São José do Rio Preto mostra 

uma tendência bastante clara quando comparada às áreas plantadas de outras culturas. 

Comparando a área plantada de arroz com a área plantada de cana-de-açúcar, observa-se 

que o aumento das áreas de plantio de cana-de-açúcar levou a uma queda exponencial do 

plantio de arroz, que chegou a quase zero em 2010. Os resultados da análise por regressão 

linear apontam que 62% da diminuição da área plantada de arroz na região é explicada 

pelo aumento da área de plantio de cana-de-açúcar.  

  

A diminuição da área plantada de laranja na região de São José do Rio Preto, em 

decorrência do aumento da área de cana-de-açúcar, foi tão acentuada quanto no caso da 

plantação de arroz, apresentando uma grande variação da década de 90, com aumentos e 

diminuições ao longo dos anos. A partir do ano 2000, apresentou uma queda acentuada. 

Em 2010 a área plantada de cana-de-açúcar atingiu o maior valor registrado, enquanto a 

área plantada de laranja atingiu o seu menor nível, chegando abaixo de 80.000 ha. Por 

meio de regressão linear, verificou-se que o aumento da cana-de-açúcar explica em 68% a 

diminuição dos valores de laranja. 

  

A variação do número de cabeças de gado na região de São José do Rio Preto apresentou 

um padrão diferente em relação à expansão da área plantada de cana-de-açúcar. Durante a 

década de 1990 até o ano de 2003, a área plantada de cana-de-açúcar aumentou 

proporcionalmente ao aumento da quantidade de cabeças de gado na região. A partir de 

2003 houve um decréscimo na quantidade de cabeças de gado, uma tendência que se até 

2010. Com a regressão linear verifica-se que a diminuição da quantidade de cabeças de 

gado é explicada em 58% pelo aumento da cana-de-açúcar na região.  

 

A análise do conjunto de dados permite estabelecer a tendência de que a quantidade de 

cabeças de gado na região de São José do Rio Preto começou a diminuir a partir do 

momento em que o decréscimo nas áreas plantadas de arroz e laranja diminuiu de 

intensidade ou foi inexistente. Com base nessa tendência e nos dados apresentados, 

acredita-se que o plantio de cana-de-açúcar ocupou primeiro o espaço de culturas como a 

de arroz e a de laranja e só depois ocupou as áreas de pastagem.  

 

Grande parte das culturas de arroz e laranja é produzida com base na agricultura familiar 

(IBGE 2015). Essa produção familiar é apoiada por poucos programas de governo ou 

créditos em bancos, e é, portanto mais susceptível ao assédio de grandes investidores, 

como produtores de cana-de-açúcar (Souza, 2010). Por outro lado, a criação de cabeças de 



gado é mais consolidada na região, e tem mais suporte do estado e financiamento de 

bancos, por conseguinte, a criação de cabeças de gado é proporcionalmente mais rentável 

do que a agricultura na região.  

 

Assim, o início do plantio de cana-de-açúcar na região não afetou a quantidade de cabeças 

de gado. No entanto, com o provável esgotamento das terras e a necessidade de expansão 

da cultura da cana-de-açúcar no começo do ano 2000, o plantio começou ocupar as áreas 

de pastagem. Assim, observamos um declínio acentuado na quantidade de cabeças de gado 

na região apenas após as áreas das culturas de arroz e de laranja atingirem um tamanho 

estável, ou com pequenos decréscimos ao longo do período. 

 

4.2 Os indicadores de qualidade ambiental na região 

 

As análises das médias das notas dos municípios, no Programa Município Verde Azul, não 

mostraram relações ou tendências claras, ou seja, os testes estatísticos apontaram que 

municípios com cana de açúcar não apresentaram nota significativamente maior ou menor 

que aqueles sem cana de açúcar ao longo dos anos medidos. 

 

No grupo de municípios menores que 5 mil habitantes o município com maiores médias 

nas notas foi o de Adolfo que mostrou ser significativamente maior que grande parte dos 

outros municípios, inclusive Mendonça, onde há a presença de usina de cana. 

  

No grupo de municípios entre 5 e 10 mil habitantes, aqueles com usinas de cana de açúcar 

ficaram ranqueados com valores médios, apenas mostrando grande variação Oridiuva. Em 

relação aos municípios entre 10 a 20 mil habitantes, Palestina, município com a presença 

de usina de cana, mostrou as maiores notas relacionadas aos indicadores ambientais. No 

entanto, as diferenças observadas no decorrer dos anos não foram significativas.  

 

Quanto aos municípios maiores que 20 mil habitantes, São José do Rio Preto e Tanabi 

formam um grupo à parte, com diferenças significativas em relação aos outros. José 

Bonifácio e Monte Aprazível, ambos com usinas instaladas em seu território, apresentaram 

índices significativamente menores que os dois mais bem colocados.   

 

O avanço da cultura de cana de açúcar em vastas regiões contínuas ocorre, muitas vezes, 

sobre áreas de drenagem e elimina pequenos grupos de árvores remanescentes nas áreas de 

pastagem, promovendo desta forma um desmatamento importante (Chiaravalloti et al., 

2014). Com relação à gestão regional, além da fragmentação setorial, cada setor tem seu 

próprio recorte de unidades de gestão, sendo que as delimitações de território não são 

coincididentes, ou seja, municípios vizinhos podem pertencer a um mesmo colegiado de 

saúde, porém a diferentes unidades de produção agrícola, ou unidades de gestão de 

recursos hídricos, o que dificulta um planejamneto integrado. 

 

Outro fator importante é que, apesar da introdução da mecanização da colheita, muito 

ainda se colhe através da queima, o que traz uma influência negativa para a qualidade do 

ar. Percebe-se que a partir do início do plantio da cana e sua expansão houve um aumento 

significativo do número de focos de incêndio nos municípios (Canasat, INPE). No 

município de José Bonifácio chegou a ser registrada a ocorrência de mais de 200 focos de 

incêndio no ano de 2010, no período de março a outubro, normalmente época da colheita 

da cana de açúcar. 

 



Os resultados apoiam a hipótese de que a presença das usinas não mudam os indicadores 

ambientais dos municípios, ainda que alguns trabalhos constatem uma diminuição no 

desmatamento ou um aumento de áreas florestadas (Almeida et al. 2011, Rudorff et al. 

2010), essas mudanças não são suficientes para uma melhora na qualidade ambiental, pois 

não são perceptíveis quando é considerado um contexto ambiental mais abrangente. 

   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fato das usinas se instalarem em municípios pequenos não trouxe impactos capazes de 

provocar um desenvolvimento socioeconômico da região, há um indicativo de que as 

atividades do agronegócio beneficiam-se das fragilidades das políticas públicas dessas 

cidades, impondo seu ritmo de produção, e ao mesmo tempo se beneficiando da estrutura 

dos equipamentos sociais de cidades maiores da região. 

 

As pequenas cidades na região que possuem extensas áreas de cana plantada ou usinas 

instaladas afetam de modo significativo toda a região com impactos no meio ambiente e o 

desenvolvimento social e comprometimento da capacidade de atendimento dos serviços 

públicos já sobrecarregados, principalmente no atendimento integral à saúde. É 

fundamental promover abertura para discutir as consequências da expansão do agronegócio 

do etanol para o meio urbano e social, bem como da modernização frente à diminuição da 

necessidade de mão-de-obra volante devido à mecanização da colheita da cana.  

 

Buscar a coincidência territorial das unidades de gestão regional poderia contribuir para a 

construção de um processo sistemático de planejamento e avaliação dos impactos 

resultantes da exploração do solo e agriculturas extensivas, como é o caso da cana de 

açúcar, além de promover maior possibilidade de integração das políticas públicas de 

sáude, assistência social e transporte que facilitasse o atendimento integral a saúde. 

  

Por mais que se busque apreender dados objetivos e reais, as falas dos gestores de saúde 

são sempre uma interpretação dos fatos repletos de significados sociais. A opinião dos 

gestores, muitas vezes, não refletem os indicadores, mas sim, são evidências empíricas que 

articuladas compreendem a construção da problemática, que é de gerenciar os recursos de 

saúde de uma cidade de pequeno porte com a complexidade da região. 

 

Acredita-se que novas pesquisas que procurem avaliar a capacidade instalada dos 

equipamentos de saúde dos municípios da região bem como as alterações nos campos da 

qualidade ambiental e desenvolvimento social poderão contribuir com o entendimento da 

dinâmica do processo migratório e o impacto nas pequenas cidades, oferecendo subsídios 

aos municípios na elaboração de seus planos de ação e políticas públicas que sejam 

capazes de coordenar de maneira mais efetiva a interação entre os interesses da indústria 

sucroalcooleira e o desenvolvimento local. 
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