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Introdução
O uso de energia para a sociedade é de essencial importância em todos os setores da economia, sendo grande influenciadora 
no Produto Interno Bruto (PIB) nacional, com o consumo de eletrodomésticos e automóveis, além do aumento do setor 
industrial. Em vista da crescente modernização do setor e a preocupação com o bem-estar social têm aumentado o consumo de 
energia, alicerçando a procura por biocombustíveis de origem animal e vegetal, como por exemplo, a cana-de- açúcar da qual 
se obtém o álcool (LEITE e LEAL, 2007). O estado de Mato Grosso do Sul (MS) é um grande produtor sucroalcooleiro, com 
produção na safra 2015/2016 de 1302 mil toneladas de açúcar e 2777 mil m³ de álcool, as quais apresentaram alterações nos 
dados para a safra 2019/2020, com queda de 44% e aumento de 20%, respectivamente. Portanto, se tornam importantes os 
dados da previsão das produções para o direcionamento a implantação de políticas públicas de desenvolvimento do setor e do 
estado como um todo.

Objetivo
O objetivo desta pesquisa visa analisar ao setor sucroenergético do estado de Mato Grosso do Sul, com delimitação temporal 
nas safras do período de 2000 a 2015, a partir das correlações e previsões dos produtos da cana-de-açúcar como variáveis 
dependentes, em vista dos dados do PIB do estado de MS para a referente análise do crescimento econômico com a expansão 
da canavicultura do estado.

Material e Métodos
O local da pesquisa foi delimitado como sendo o estado de Mato Grosso do Sul, A partir da associação da previsão da produção 
de açúcar e álcool de MS, foram analisados os dados dos produtos da cana-de-açúcar, sendo a produção de cana, produção de 
açúcar, produção de etanol total como variáveis dependentes. Os dados das variáveis dependentes foram coletados da 
Associação Brasileira da Indústria de Cana-de-açúcar (UNICA), com o uso de modelos de séries temporais, juntamente com a 
análise de Regressão Linear Múltipla e Simples, onde são utilizadas duas ou mais variáveis independentes, segundo Hair Jr. et 
al. (2005), para o estudo de correlação existente entre os mesmos em ralação ao PIB do estado como variável independente, 
fundamentado pela avaliação do coeficiente de determinação, representado pelo R². Pertinente ao estudo de regressão utiliza-
se a análise de correlação linear entre duas variáveis com avaliação do grau de similaridade entre elas (GUJARATI, 2006).

Resultados e Discussão
A partir da análise da correlação linear de Pearson (r) verificou-se que existe alta correlação positiva entre o PIB_MS e a 
Prod_cana (0,9879), bem como entre PIBMS e Prod_etanol (0,9810) e ainda, entre Prod_cana e Prod_etanol (0,9937). O 
conceito de análise de regressão linear múltipla mostrou-se inviável devido as variáveis estarem altamente correlacionadas. 
Com isso foi utilizado o modelo em regressão linear simples de forma que os dados apresentados resultaram em uma equação 
de regressão PIB = 44.581 + 0,8324 produção de cana, indicando que se não houver nenhuma produção de cana-de-açúcar em 
MS, o PIB vai atinge quase 45 bilhões de reais, o que mostra que o PIB do estado não é totalmente explicado somente por essa 



variável.

Conclusão
A regressão expressa a previsão de açúcar e álcool para o estado de MS, evidenciando que um aumento na produção de cana-
de-açúcar traz impactos econômicos positivos sobre o PIB do estado de Mato Grosso do Sul, com aumentos de rendas e de 
postos de trabalho gerados.
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