
CONHEÇA O SETOR 
SUCROENERGÉTICO DO 
NOROESTE DE MINAS



O Noroeste de Minas Gerais é a segunda 
maior região produtora de cana-de-açúcar 
do estado, com um total de quatro usinas 
localizadas nas cidades de João Pinheiro: 
WD Agroindustrial, Rio do Cachimbo, 
Veredas e a Bioenergética Vale do Paracatu 
(Bevap), e uma em Paracatu, a Destilaria 
Vale do Paracatu Agroenergia (DVPA).

A sustentabilidade é uma preocupação 
das usinas instaladas na região e 100% da 
cana é colhida sem queima e com o corte 
mecanizado. Além da cana-de-açúcar, que 
retira gás carbônico da atmosfera, o setor 
produz açúcar, energia renovável, como o 
etanol, que reduz a emissão de até 90% de 
gases do efeito estufa frente a gasolina, e a 
bioeletricidade (energia elétrica do bagaço 
da cana).

O setor recicla todos os resíduos, como a 
vinhaça, que retorna ao campo na forma de 
fertirrigação; a torta de filtro é incorporada 
ao solo e o bagaço de cana gera energia 
elétrica para todo o setor produtivo, com a 
venda do excedente ao mercado. 

A região tem 100% das usinas certificadas 
ao RenovaBio (Política nacional de 
biocombustíveis) e emitem CBIOs (crédito de 
descarbonização) no mercado, o único de 
crédito de carbono regulado no Brasil.
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A bioeletricidAde produzidA 
pelAs usinAs corresponde A 1,6 
vezes Ao consumo de energiA 
dA clAsse residenciAl dA região 



PRODUÇÃO DE CANA 
NOS ÚLTIMOS 10 ANOS 
ATÉ A SAFRA 20/21



GERAÇÃO DE 
EMPREGOS DAS 
USINAS DO NOROESTE

5.908EMPREGOS DIRETOS

14.120EMPREGOS INDIRETOS

20.028TOTA L

o setor 
sucroenergÉtico 
É um dos principAis 
empregAdores de 
todA região



SIAMIG – ASSOCIAÇÃO 
DAS INDÚSTRIAS 
SUCROENERGÉTICAS DE MG

A Associação das Indústrias 
Sucroenergéticas de Minas Gerais - SIAMIG, 
com sede em Belo Horizonte, é responsável 
pela integração, fortalecimento e promoção 
do setor sucroenergético no Estado. 
Atualmente com 36 empresas associadas. 

O setor sucroenergético é um dos mais 
importantes do agronegócio mineiro, com 
geração de emprego, renda e uma grande 
contribuição para o desenvolvimento 
econômico e social das cidades onde atua, 
refletindo em todo desenvolvimento regional 
e estadual.

Além do Noroeste, a cana-de-açúcar e as 
agroindústrias estão espalhadas nas várias 
regiões do estado de Minas Gerais, como 
no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul 
de Minas, Zona da Mata, Vale do Mucuri e 
Centro-Oeste.

A previsão da safra mineira de cana-de-
açúcar 21/22 está em torno de 65 milhões 
de toneladas de cana,  4,4 milhões de 
toneladas de açúcar, 2,9 bilhões de 
litros de etanol e 3 milhões de MWh de 
bioeletricidade.



AÇÕES DA SIAMIG:

Associação das Indústrias 
Sucroenergéticas de Minas Gerais

•	Atuação	institucional	nos	vários	
níveis políticos e instâncias 
governamentais na defesa dos 
interesses do setor 

•	Assessoria	técnico	e	econômica 

•	Assessoria	ambiental 

•	Assessoria	jurídica,	relações	
tributária e trabalhista 

•	Assessoria	de	comunicação


