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“Obrigada ao homem do campo
Pelo leite o café e o pão
Deus abençoe os braços que fazem
O suado cultivo do chão
Obrigada ao homem do campo
Pela carne, o arroz e feijão
Os legumes, verduras e frutas [...]”
(Trecho da música “Obrigada ao homem do campo” de
Dom & Ravel)

RESUMO

O espaço rural brasileiro passou por intensas transformações a partir da década de 1970, em
virtude do processo de modernização da agricultura. Nessa pesquisa, entende-se este processo
por meio dos efeitos da apropriação do Cerrado pelo agronegócio, e as transformações no
território da comunidade rural de Araras. O estado de Goiás e, consequentemente, o
município de Morrinhos, vivenciou a expansão da modernização da agricultura, ocorrendo, de
forma desigual. O município de Morrinhos (GO) e a comunidade rural de Araras têm
estampados em sua história o dinamismo dos processos de ocupação do Cerrado por meio do
agronegócio. De um lado, estão os agricultores camponeses lutando para permanecer nas suas
terras. Desempenhando as atividades da lida do gado e a pequena produção bovina de leite,
condicionados aos interesses da Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos
(Complem). Do outro, o crescimento econômico gerado por esse modelo de agricultura
altamente tecnificada que atende indústrias, além da produção de grãos, cana-de-açúcar,
energia, entre outros produtos. Foram utilizadas pesquisas bibliográficas, documentais e
pesquisa de campo, com realização de entrevistas estruturadas, semiestruturadas, além de
observação, anotações em caderneta de campo e registros fotográficos. Frente a essas
situações, o presente trabalho versa sobre as contradições inerentes ao modelo de produção,
com a concentração de investimentos de forma desigual, apresentando fortes carências, como
se verifica na comunidade rural pesquisada. Propõe-se compreender as principais
características da agricultura camponesa e do agronegócio inserido em Araras. Os principais
impactos ambientais que resultam do processo de uso e ocupação do Cerrado.
Palavras-chave: Agronegócio. Cerrado. Agricultura Camponesa

ABSTRACT

The Brazilian countryside has undergone intense transformations since the 1970s, due to the
modernization agriculture process. In this research, this process is understood through the
effects of the appropriation of the Cerrado by agribusiness, and the transformations in the
territory of Araras rural community. The Goiás state and, consequently, the city of Morrinhos,
experienced the expansion of agricultural modernization, occurring in an uneven manner. The
city of Morrinhos (GO) and the Araras rural community have stamped in their history the
dynamism of the occupation process of the Cerrado from agribusiness. On one side peasant
farmers struggling to stay on their land. Carrying out the activities of cattle management and
small bovine milk production, conditioned to the interests of the Mixed Cooperative from
Milk Producers of Morrinhos (Complem). In the other, the economic growth generated by this
model of highly-skilled agriculture that serves industries, in addition to grain production,
sugar cane, energy, among other products. Bibliographical, documentary and field research
were used, with structured interviews, semistructured interviews, observation, notes in the
field book and photographic records. Because of these situations the present work deals with
the contradictions inherent to the production model, with the concentration of investments in
an uneven manner, presenting strong deficiencies, as it happens in the rural community
surveyed. It is proposed to understand the main characteristics of peasant agriculture and
agribusiness inserted in Araras and the main environmental impacts that result from the
process of use of the cerrado occupation.
Key words: Agribusiness. Cerrado. Peasant Agriculture
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1 INTRODUÇÃO
A leitura das transformações espaciais no campo brasileiro e, especificamente, no
Centro-Oeste se referencia no paradigma da modernização conservadora da agricultura, que
se tornou um dos principais vieses para a interpretação do espaço agrário, mediante a
incorporação das formas modernas de produção, pautadas na junção entre ciência, técnicas e
tecnologias, alterando consideravelmente o desenho espacial e territorial do campo por meio
das tramas do capital e do trabalho. Outro aspecto a ser considerado no processo de
capitalização do campo e, em especial, no estado de Goiás, é a utilização das áreas de Cerrado
no processo de modernização da agricultura, colocando em xeque esse bioma/território.
O presente estudo objetiva desenvolver uma leitura sobre os efeitos da apropriação
do Cerrado pelo agronegócio, no território da comunidade rural de Araras. Os aspectos que
propiciaram essa reflexão foram algumas das inquietações no que transcende a (Re)Existência
e permanência dos camponeses com as grandes transformações ocorridas em Araras por meio
da expansão do agronegócio. Uma preocupação fundamentada nas relações de proximidade,
considerando a vivência nessa comunidade.
A pesquisa usa-se de critérios ligados ao processo de desenvolvimento da
modernização da agricultura, onde verifica-se as mudanças ocorridas no município de
Morrinhos (GO) e na comunidade rural de Araras. Desse modo, a adequação do recorte
espacial, estabelece no momento em que se percebe que o fenômeno da incorporação do
agronegócio revela efetivamente uma concentração de atividades no setor agrícola/pecuária
leiteira na área de estudo.
Nesse processo, a modernização da agricultura modifica as práticas tradicionais de
plantio. Compreende, que não somente as variedades de sementes e as técnicas naturais a
serem consideradas (lua boa), são o suficiente para competir com astutas estratégias modernas
de plantação. Na comunidade rural de Araras, os camponeses já não arriscam no segmento de
grãos, pelo aspecto de um novo ordenamento com a inserção de maquinários, além da
necessidade de grandes combates às “pragas”, tampouco estarem em área que dispõe de um
relevo desfavorável (áreas de relevo movimentado, com grande declividade). O caminho mais
viável agora é tentar se estabelecer nas atividades da pecuária bovina leiteira.
Com a modernização da agricultura, a execução das atividades se torna mais fácil, ou
seja, menos árduas, porém provoca o encarecimento das atividades no campo. Segundo alguns
proprietários camponeses, os recursos obtidos da terra é o suficiente para manter as despesas
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de maior necessidade, contudo a fartura diminuiu, as dívidas aumentam, a comunidade vai se
esvaziando, e os que ainda permanecem, provavelmente são as relações de apego, e às poucas
ou a inexistência de opções. Diante desse cenário, observa-se os moradores saindo do campo,
não por falta da terra para sobreviver e, sim, por falta de recursos para se manter no local.
“O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significado. Os
lugares íntimos são lugares onde encontramos carinho, onde nossas necessidades
fundamentais são consideradas e merecem atenção sem espalhafato.” (TUAN, 1983, p. 152)
No entanto, diante dessas condições ásperas, assiste-se as novas adequações
exercidas no Cerrado, sendo este considerado para a população como de difícil produtividade.
Mas, com a instalação de novos instrumentos, pode-se presenciar à luz da modernidade, o
surgimento das mais recentes alterações das paisagens.
Nesse contexto, pode-se perceber assim como aponta Bernardes (2005) que o
Cerrado ao se constituir como uma área de expressão de fronteira para a ciência e a tecnologia
no âmbito da ordem econômica e política, expressa-se também como um espaço dinâmico,
onde as ações antrópicas se mostram fortemente responsáveis pelo quadro de mudanças e
impactos ao suporte ambiental. Todavia, além do impacto ambiental, as áreas de
predominância de Cerrado têm sentido um avanço dos impactos de ordem social e econômica.
E é justamente por estar numa área de transição entre o uso e ocupação, que Araras,
uma comunidade rural de Morrinhos foi selecionada para buscar o entendimento sobre a
dinâmica socioespacial que de início, podemos asseverar, foram promovidas pela
modernização do campo e pela relação de poder sobre o território.
Faz-se mencionar que os produtores envolvidos neste contexto apresentam uma série
de nuances, como as diferenças enfrentadas por cada um, tais como: as dificuldades de
inserção no mercado e de acesso às políticas públicas pelos agricultores camponeses, à falta
efetiva de assistência técnica, carência de maquinários, a falta de mão de obra (saída dos
filhos do campo), o envelhecimento da população, e a irregularidade do relevo nas
propriedades (dificuldade para adaptar e desenvolver outras atividades).
Assim, as particularidades1 de Araras vão sendo acometidas pelas mudanças
decorrentes da incorporação do agronegócio, que de maneira oportuna tenta convencer de sua
relevância para o alcance da prosperidade.
1

Uma parcela dedicava à expressiva lida doméstica e da agropecuária e às festividades religiosas, onde todos se
reúnem em busca do alcance espiritual.
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Mas, algo intrigante é como os camponeses têm recebido tais transformações,
considerando que o agronegócio estende seus tentáculos para capturar os instrumentos
geradores de lucro, porém, o camponês luta pela não só permanência na terra, mas pela sua
própria participação nas relações mercadológicas e de produção. Sendo uma leitura através de
observações, cabe salientar que as ideias calorosamente discutidas na comunidade, tinham
uma enorme representação, cristalizada como leis obrigatórias, desvanecidas com a
modernização do campo.
A propagação das mudanças do campo tem estimulado várias pesquisas acadêmicas
pretendendo analisar as transformações, bem como, a difusão do desenvolvimento territorial.
Considerando que a partir da década de 1970, a modernização da agricultura promoveu o
aumento da produção agrícola, mediante a utilização de implementos modernos e os
incentivos de políticas de investimentos. Potencializando a produção no Sul do país, onde as
características do Cerrado ainda não permitiam um cultivo homogeneizado, devido sua
estrutura morfológica (áreas planas/outras íngremes). No que afirma Lacerda Júnior (2011), a
consolidação da modernização da agricultura na década de 1990 por meio de políticas de
intervenção e de desenvolvimento contribuiu para a formação de novas ordens/desordens
territoriais.
Contudo, as áreas antes “não produtivas” começam a ser incorporadas ao processo de
expansão do agronegócio, contribuindo para um maior desenvolvimento de políticas de
crédito, favorecendo os grandes e médios produtores rurais a possibilidade de escolha dos
cultivos (aqueles direcionados à exportação), ou seja, das atividades desempenhadas na terra.
Ao mesmo tempo, a agricultura camponesa também busca participar desse processo das
políticas de fomento, mesmo não tendo todas as garantias do agronegócio. A permanência na
terra pelo camponês pode ser entendida como estado de pertencimento ao lugar, embora a
mecanização do espaço rural possa marginalizar esses indivíduos.
Desse modo, a configuração agrária via movimento dos agricultores e os donos do
capital, permeia a exclusão social e econômica da agricultura camponesa, a desapropriação, a
precarização da vida no campo, acentuando os conflitos sociais e as relações de poder pelo
controle dos espaços territoriais. Nessa perspectiva, os camponeses submetem às condições
impostas pelo agronegócio, acionando diversas estratégias de produção/reprodução.
Desencadeando uma série de consequências, desde a falta de assistência técnica, falta de
escolaridade, carência de maquinários ou, até mesmo, um grande investimento em
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infraestrutura, nos espaços que tão pouco oferecem condições de alta produtividade, somado
ao processo de envelhecimento da população e migração dos jovens.
Entretanto, os proprietários dos grandes estabelecimentos rurais, condicionam sua
produção no cultivo de maior expressão no mercado, potencializando o discurso
desenvolvimentista de produção agrícola via tecnificação que fortifica o médio e grande
produtor com a expansão do agronegócio. Observa-se que as divergências de interesses estão
intimamente ligadas à distinção das dimensões sociais e das relações de produção, tendo na
lógica da agricultura camponesa não só o desejo de produzir, como de pertencimento àquele
espaço; e na lógica do agronegócio, tendo como centralidade o furor do lucro/renda,
revelando assim dualidade de relações de produção.
As novas características marcantes do modelo de produção potencializam as
manchas dos impactos socioambientais, tendo em vista o aumento da concentração fundiária.
Por outro lado, a implantação da mecanização da produção, intrinsecamente ligada à retirada
de emprego (mão de obra) no campo, e a degradação dos recursos naturais (uso e manejo de
insumos agrícolas, dos recursos hídricos).
Grosso modo, o que se tem verificado nesse espaço é a banalização do
desmatamento, a intensificação do uso dos recursos hídricos e do solo, provocados,
notadamente, pelo desenfreado avanço do agronegócio (especialmente apoiado no progresso
técnico-científico), cada vez mais reinante na atual sociedade global. Essas transformações
nesse território bioma podem ser evidenciadas em maior ou menor escala em todo o Cerrado.
Frente ao exposto anteriormente, a importância de se trazer para o debate acadêmico
as inquietações e as perspectivas dos proprietários rurais, no que se tangencia à expansão e
consolidação do agronegócio na comunidade rural de Araras. A pesquisa apresenta
contribuições empíricas sobre ações dos atores hegemônicos (agronegócio), como fator
determinante na reestruturação do espaço geográfico.
Nesta perspectiva, o presente trabalho analisou as transformações na comunidade
rural de Araras, no município de Morrinhos (GO), como parte exemplificadora de um
processo de escala mais ampla, ocorrido no território municipal, via processo de
modernização da agricultura (chegada do agronegócio); bem como as contradições do
discurso de desenvolvimento socioespacial e o modo de vida do camponês.
A partir da década de 1970, foram verificadas alterações significativas no espaço
morrinhense, em particular em Araras, ampliando as possibilidades de análise a serem
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desenvolvidas, o que tem permitido um ganho relativo de reflexões. De fato, Araras vai se
transformando sem deixar de ser uma comunidade, mas agora uma “nova comunidade” que
agrega valores distintos, com uma nova finalidade. Entre as alterações percebidas, encontra-se
o resultado da intensificação do uso da terra, que revela uma necessidade de se conhecer os
efeitos produzidos na comunidade, pela inserção do agronegócio.
Partindo-se dessa compreensão, o estudo identifica o processo de territorialização do
agronegócio na comunidade rural de Araras, investigando as diferentes formas de agir e de
reagir à medida que as famílias estabelecem suas formas de se relacionar com as mudanças no
processo produtivo e, também, nas transformações do próprio território. Assim, a proposta
constitui-se em estender a investigação no tocante ao processo de uso e ocupação do solo,
abordando a característica do município e de Araras.
Busca-se fazer, também, algumas considerações sobre os impactos ambientais em
Araras. Conforme observa-se, a efetivação da crescente demanda do uso de pivôs em áreas
irrigadas. Assiste-se a um processo de modernização e de agroindustrialização do Cerrado e
de Morrinhos; busca-se refletir sobre a disputa existente entre a agricultura camponesa e o
agronegócio e quantos estabelecimentos representantes de cada segmento existem na
comunidade.
No primeiro capítulo, busca-se descrever as características do município de
Morrinhos (GO), para um melhor entendimento do cenário que se encontra a comunidade
investigada. Para tal descrição buscou-se apoiar para embasamento teórico em Oliveira (2015)
intitulada “A Modernização Agrícola do Sul Goiano: início do processo gerador de exclusão
social em Morrinhos”, e Melo et al. (2014), “Morrinhos: economia e política 1870 - 1970”.
Principais fontes para analisar Morrinhos, tendo como suporte de dados, os disponíveis pela
SEPLAN, IBGE, IMB.
O município de Morrinhos (GO), como outras regiões do estado de Goiás, margeia
mudanças consideráveis, acarretadas pela inserção de novas frentes expansionistas ditadas
pela lógica capitalista. E, para realizar uma leitura de todas essas alterações, será
imprescindível a contribuição da pesquisa empírica, a qual alicerçará o desenvolvimento da
dissertação.
Faz-se necessário entender os desdobramentos do município de Morrinhos (GO) no
contexto de Goiás e seu processo de modernização do campo, respectivamente sobre Araras,
que apresenta expressivamente participativa na economia de Morrinhos, segundo relatos
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através de entrevistas feitas aos moradores da comunidade, e alguns órgãos oficiais (Emater,
Agrodefesa, Secretaria de Agricultura/Ambiente/Comércio, Sindicatos rural/trabalhadores,
Complem).
Desse modo, no segundo capítulo caracteriza-se a comunidade rural de Araras sendo
relevante para o orquestramento de ideias no contexto que a mesma se configura dentro do
município e regionalmente, realizando uma leitura dos aspectos históricos da mesma. Será
utilizado o termo comunidade rural de Araras no desenvolvimento da dissertação,
referenciando aos limites geográficos no interior dos quais se inserem as propriedades rurais
investigadas, cabendo aqui destacar que tal termo não será tratado como categoria de análise.
Identificar quais critérios definem a nomenclatura da comunidade pesquisada, a
importância dos fatores locacionais no processo de incorporação do agronegócio,
considerando a facilidade de acesso pelas estradas vicinais e rodovias, o relevo mais
aplainado/íngreme, o valor da terra, a influência do Ribeirão Araras. Frente ao discurso das
potencialidades de cada espaço, Araras apresenta uma dinâmica na topografia de seu relevo,
pois mesmo caracterizado por áreas de relevo mais aplainado, ela possui áreas com certa
movimentação. Produzindo assim uma distribuição heterogênea; todavia, as ações
desenvolvidas para crescimento capitalista se faz de maneira incessante, até mesmo nas áreas
de difícil acesso.
A comunidade rural de Araras por mais que desenhe em seu território uma integração
nas ações mercadológicas, ainda traz em sua formação alguns aspectos tradicionais, como as
festividades religiosas. Imprime comportamentos de pertencimento e amorosidade ao lugar;
em contrapartida, assume interesses na reprodução do espaço para uma participação no
processo de modernização.
No último capítulo, pretende-se diagnosticar os modelos de técnicas produtivas e de
formas organizacionais implementadas por diversos atores em sua lógica produtiva. Análise
das características da natureza, produtividade (do uso do solo), histórias, de redes técnicas no
território. O capítulo apresentará os resultados da pesquisa empírica, através da visita técnica
e da vivência cotidianamente da pesquisadora.
Para dar conta da reflexão, usou-se de uma metodologia qualitativa para analisar o
contexto local de Araras, e interpretar parte de sua realidade, mas também foi necessário
interpretar dados quantitativos da produção agrícola em Morrinhos. Foram consultadas
informações do Censo Agropecuário 2006, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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(IBGE), para investigar as características produtivas do município de Morrinhos (GO). Busca
ativa na Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos (Complem), para
levantamento de dados sobre as características desses produtores, conhecer um pouco da
história dessa empresa, e o papel que ela representa no contexto do município.
Buscaram-se informações na Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa)
– levantamento de dados sobre a produção agrícola, a características dos produtores, a
quantidade de pivôs em funcionamento e sobre o trabalho de fiscalização. Com a Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) – relação da demanda das políticas de crédito,
a participação dos produtores e características dos mesmos.
Esse caminho também foi feito por meio de entrevistas estruturadas, com aplicação
de formulários divididos em tópicos que abordam aspectos sobre dados das atividades
desenvolvidas nos estabelecimentos, além dos diálogos informais estabelecidos com as
pessoas que já moraram na comunidade e que, atualmente, estão na cidade.
A comunidade

rural

pesquisada

vai

lentamente modificando sua

forma

organizacional. De modo geral, a estrutura das atividades econômicas e produtivas está
passando por transformações, e adquirindo um novo formato em decorrência das mudanças
implementadas pela nova divisão internacional do trabalho. As aberturas mercadológicas
estão possibilitando um novo arranjo organizacional com objetivo de aumentar a
competividade nas atividades produtivas a que pertencem, informações fornecidas pela
Secretaria de Agricultura e pelos Sindicatos.
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2 DA PECUÁRIA BOVINA À CONSOLIDAÇÃO DO AGRONEGÓCIO: O
MUNICÍPIO DE MORRINHOS (GO) NO CONTEXTO DA MODERNIZAÇÃO DA
AGRICULTURA

Neste capítulo, será apresentada na primeira seção a caracterização do município de
Morrinhos (GO), para uma maior aproximação e entendimento dos interlocutores. No
segundo momento, pautará na reflexão do processo de modernização do município e os
aspectos relevantes no que concerne ao agronegócio. Tornando como base teórica para
discutir o supracitado, a utilização de algumas leituras como Castilho (2016), Mendonça e
Thomaz Júnior (2004), Palacín; Moraes (2008), Oliveira (2015), Melo (2014), Alves (2015),
dentre outros que desenvolveram pesquisas de acordo com a temática tratada neste.
O processo de modernização do município de Morrinhos (GO) desenvolveu-se aos
moldes do que aconteceu no estado de Goiás, estabelecendo com aquisição de implementos e
suplementos agrícolas, tecnologia sofisticada, uma reestruturação nas relações campo/cidade,
resultando em maiores produtividade e qualidade de produção, na melhoria das técnicas
adotadas nas atividades desenvolvidas.
Mendonça e Thomaz Júnior (2004) afirmam que a conceituação de modernização
e/ou daquilo que se considera moderno, costumeiramente possui como matriz explicativa a
adoção das inovações técnicas e tecnológicas, que se efetivam enquanto transmutação do
processo das “áreas mais desenvolvidas para áreas menos desenvolvidas”. Entretanto, não se
problematizam sobre as razões e os motivos que permeiam o deslocamento do capital,
reforçando a ideologia pragmática dominante.

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS (GO)

Geograficamente localizado entre as Coordenadas Geográficas de 17º40’52” S e
49º04’08” W, apresentando uma altitude de 762 a 800 m acima do nível do mar, conforme
mostra a Figura 1, o município de Morrinhos (GO) ocupa uma área territorial de 2.846,199
Km². (IBGE, 2010).
Conforme o Zoneamento Ecológico-Econômico de Goiás – ZEEGO - (1999),
Morrinhos integra a microrregião Meia Ponte do estado de Goiás, situando-se na porção Sul
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do Estado. Como pode ser observado na Figura 2, a microrregião constitui-se por vinte e um
municípios, os quais apresentam dinâmicas socioeconômicas específicas, em razão das
atividades econômicas que desenvolvem.
Morrinhos, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de
2010, possui uma população de 41.460 habitantes; dessa, 35.953 encontra-se na cidade e
5.501 no espaço rural.
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Figura 1: Localização geográfica do município de Morrinhos no contexto do estado de Goiás.
Org. Júnior, C. R. do P.; Mota, E. A. M. (2006)
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Figura 02: Mapa da Microrregião Meia Ponte com destaque para os municípios que a compõem.
Org. Pedroso, L. B. (2014)

Ainda de acordo com o ZEEGO, a Microrregião Meia Ponte caracteriza-se pela
intensa atividade agropecuária, distribuída em aproximadamente 18.083 Km² ou 84,8 % da
área total. As pastagens, plantadas e naturais, são predominantes em cerca de 9.077,92 Km²
ou 42,56% da área. Em 9.003,49 Km² ou 42,21% da área, as terras são utilizadas por lavouras
e, secundariamente, por pastagens. Mas, devido à popularização dos automóveis
biocombustíveis, da elevação dos preços internacionais do açúcar (UNICA, 2017), as frentes
pioneiras do setor sucroalcooleiro vêm empreendendo uma marcha de expansão da área de
cultivo da cana-de-açúcar, provocando a instalação e a concentração de um maior número de
usinas.
As tabelas 1 e 2 identificam o crescimento do plantio da cana-de-açúcar na
microrregião Meia Ponte e a localização das usinas, respectivamente. Conforme dados do
IBGE (2016), a dinâmica da cultura da cana-de-açúcar apresenta suas atividades na
Microrregião Meia Ponte desde a década de 1970, todavia como pode ser observado na tabela
1, em 1990 que a expansão sucroalcooleira cresce de forma expressiva e vai ganhando
notoriedade.
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Tabela 1 – Área colhida e produção (toneladas) da cana-de-açúcar
1990
2004

2016

Área (C)

Produção

Área (C)

Produção

Área (C)

Produção

Brasil

4.212.602

262.674.150

5.631.741

415.205.835

10.226.205

768.678.382

Goiás

97.950

6.896.320

176.328

14.001.079

931.342

71.061.922

Meia

3.322

210.620

27.137

2.173.349

227.510

18.620.734

Ponte
Fonte: IBGE/SIDRA. Organização: MORAIS, Débora R. de
Tabela 2 – Usinas de cana-de-açúcar na Microrregião Meia Ponte
Município
Usina

Grupo

Cachoeira Dourada

Usina Cachoeira Dourada

Grupo USJ

Goiatuba

Usina Bom Sucesso

Vital Renewable Energy Co (Vrec)

Usina Goiasa

Grupo Construcap

Unidade Itumbiara

BP Biocombustíveis

Usina Panorama

Vale do Verdão

Morrinhos

Usina Cem

Grupo Colorado

Porteirão

Usina São Paulo

São Paulo Energia e Etanol S/A

Vicentinópolis

Usina Caçú

Caçú Comércio e Indústria

Itumbiara

Fonte: ÚNICA – 2017. Organização: MORAIS, Débora Rosa de

Atualmente, há no estado de Goiás 36 unidades de processamento de cana-de-açúcar
em operação. Dessas, existem 8 unidades que compõem a Microrregião Meia Ponte que
influenciam não somente o município sede da agroindústria, mas também os municípios
vizinhos. Em destaque na tabela 2, está a usina instalada em Morrinhos, constituindo uma
importância para a economia do município e, tendo como reflexo, a incorporação de técnicas
e pesquisas ao território. A modernização da agricultura e industrialização do campo, as
políticas públicas de incentivos, permitem evidenciar um novo processo produtivo.
Segundo Alves (2015, p.3),
[...] o município de Morrinhos contribui de modo significativo para a economia
goiana, e de modo particular para o fortalecimento e dinamização econômica da
Microrregião em que se insere, considerando a importância das atividades ligadas à
agropecuária e agroindústria que aqui se desenvolvem.

A forma como os distintos municípios que fazem parte da microrregião Meia Ponte
se inserem na dinâmica econômica e produtiva, é particular para cada caso, todavia conforme
argumenta Alves (2015, p.4),
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As condições ambientais da microrregião, assim como as apresentadas por
Morrinhos são consideradas relevantes para o entendimento do uso e ocupação de
seu território por empresas ligadas à agropecuária e agroindústria, a saber, ciência e
técnica associadas permitiam a mecanização da agricultura, do plantio à colheita. A
planura do relevo, as características físicas e químicas dos solos (possível de ser
‘corrigido’), a disponibilidade de água, a utilização de sementes geneticamente
modificadas, e os acréscimos da técnica possibilitaram ganhos em produtividades
por hectare, o que corrobora para o desenvolvimento de cultivos de cereais,
leguminosas e oleaginosas na região.

Observando a dinâmica econômica que se destaca nos municípios que congregam a
microrregião Meia Ponte, é possível constatar que em alguns desses destacam-se outros
setores da atividade econômica, como é o caso de Caldas Novas e Rio Quente que têm no
desenvolvimento do turismo a dinâmica da economia local.
Para Alves (2013, p. 4-5),
Os aspectos físicoambientais associados ao poder de mando do capital agropecuário,
tornou viável a implantação de grandes lavouras produtoras de grãos (soja, milho,
sorgo, etc), de leguminosas (tomate industrial, milho), e mais recentemente da canade-açúcar, assim como a produção de leite in natura e a criação de galináceos na
Microrregião Meia Ponte.

Com base nessas considerações, buscaremos compreender a inserção do município
de Morrinhos na constituição do espaço goiano, considerando alguns elementos que se
colocam como fundamentais para a sua inserção numa dinâmica produtiva que se destaca no
contexto do Sul goiano.

2.2 A INSERÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS (GO) NA CONSTITUIÇÃO DO
ESPAÇO GOIANO

O território de Goiás conquistou autonomia política em 1749, quando foi
oficialmente desligado da capitania de São Paulo, tornando capitania independente governada
por Dom Marcos de Noronha o ‘Conde dos Arcos’. Havendo uma expressiva expansão do
território goiano a partir do século XVIII, com início das atividades mineradoras, apesar de ter
entrado em declínio a partir da década de 1960 deste mesmo século. Já no final do século
XIX, a expansão do café paulista afeta o Triângulo Mineiro e o Sul de Goiás, potencializando
a criação de gado. (OLIVEIRA, 2015).
Apesar das dificuldades de meios de transporte e de comunicação e a inexistência de
mercados consumidores mostrarem a impossibilidade para o desenvolvimento da agricultura,
a mesma começa aos poucos se estabelecendo. Em 1824, entrou em Goiás o primeiro carro de
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bois, sendo um progresso 2 para época; tão logo chegaria o telégrafo (1891), o automóvel
chega a Goiás em 1907. Em 1913, a estrada de ferro é implantada em Goiás, interligando
Minas Gerais e São Paulo, fazendo de Goiás uma economia complementar a São Paulo,
responsável pela expansão de lavoura e pecuária. (PALACÍN; MORAES, 2008).
Os diferentes tipos de meios propagadores da expansão são relevantes para
caracterizar as dimensões do processo de modernização da agricultura; conforme Castilho
(2016), um dos caminhos para compreendermos a modernização como processo é averiguar
os meios que possibilitam as conexões e por onde se estabelecem as ações, a exemplo das
redes. A análise deve abarcar não somente o sentido técnico e infraestrutural, mas também e,
principalmente, o sentido político que move sua produção. A formação territorial pode
oferecer elementos que ajudem a compreender a modernização como processo.
Com os efeitos da modernização do campo atrelada à imagem de macular o velho e
atrasado, as frentes liberais também ganham forças devido às mudanças ideológicas,
contribuindo para a ocupação e transformação dos diversos municípios que compõem a
microrregião Meia Ponte.
Segundo Melo et al. (2014, p.35),
O processo de modernização de Morrinhos não se diferenciou do padrão do estado
de Goiás, que apresentava características periféricas, mas com a expansão da
economia de mercado, a crescente demanda agrícola brasileira, capitaneada pelo
café, de certa forma, chega até o nosso estado, as consequências dessa modernidade.

A transferência da capital do Estado, de Vila Boa para Goiânia, e depois a vinda da
Capital Federal para a região Centro-Oeste foram fatores decisivos que impulsionaram o seu
desenvolvimento. Mas, com a modernização do setor agrícola a partir da década de 1970 que
ela ganhou incentivo, pois a “descoberta do Cerrado” para a cultura de soja e a abertura de
linhas de crédito agrícola, resultaram, hoje, em uma das microrregiões mais desenvolvidas
economicamente do estado de Goiás. (MELO et al., 2014)
Castilho (2016) ressalta que a modernização da agricultura, a industrialização e a
urbanização, além de serem marcadores de discursos sobre o território goiano, balizaram
importantes temporalidades da modernização em Goiás, o que nos leva a entender que ambas
fazem parte de um processo único. A modernização, portanto, não é apenas agrária, ou

2

O progresso, assim como hoje é caracterizado nos discursos hegemônicos de parte dominante das elites, não é
muito mais que um mito renovado por um aparato ideológico interessado em nos convencer que a história tem
um destino certo — e glorioso — que dependeria mais da omissão embevecida das multidões do que da sua
vigorosa ação e da crítica de seus intelectuais. (DUPAS, 2006, p. 290)
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urbana, nem se restringe a algumas regiões. Ela é territorial porque os processos que dela
derivam têm uma característica essencial política e, por meio das redes e da atuação de grupos
sociais, atingem diferentes áreas de maneira integral, sejam elas urbanas ou rurais.
Embora tenha existido uma relação de grandes mudanças no cenário da microrregião
Meia Ponte e, contudo em Morrinhos, a mesma não foi de maneira expressiva a exemplo do
Sudoeste goiano; entretanto, tal processo não tem mesmo comportamento para todos os
espaços.
Segundo Oliveira (2015), o cenário de Morrinhos anterior ao processo de
modernização da agricultura, revelava um município com tradição na pecuária e como ponto
de articulação logística para o comércio e comunicação entre o Sudeste goiano entreposto
comercial e ponto de paragem, que favorecia o comércio local. Nas palavras do referido autor,

Morrinhos era um município com características da pecuária, porém o que o
diferenciava era sua localização estratégica, pois se encontrava a meio caminho da
capital do Estado e a meio caminho do ponto final da ferrovia Mogiana em São
Pedro da Uberabinha (Uberlândia), além de ser o caminho natural na ligação com a
região sudeste do Estado que começava a se desenvolver notadamente com a criação
dos povoados de Santa Rita do Paranaíba (Itumbiara), Bananeiras (Goiatuba) e Santa
Rita do Pontal (Pontalina). Isso beneficiou enormemente o município, pois, como
ponto de passagens ele passou a funcionar também como posto de trocas comerciais,
fato que favoreceu o desenvolvimento do comércio local, e um acentuado aumento
do contingente populacional. (OLIVEIRA, 2015, p.17).

Tal ponto de articulação com outros espaços potencializou o município nas relações
de desenvolvimento, mesmo estagnado naquele momento com a precariedade de transportes
para o escoamento de sua produção, como é destacado por Melo (2014), que os anos que
antecedem à Revolução de 1930, Morrinhos exerce um papel importante no comércio.
Tornando-se uma atividade lucrativa, estabelecendo um entreposto comercial para a região
Sul do estado, desde o final do século XIX e início do século XX.
[...] os deslocamentos das mercadorias se apresentavam, de forma precária, através
de carros de bois e no lombo das mulas das comitivas dos tropeiros que cortavam o
sertão e representavam, de forma épica o comércio à longa distância. Assim, a
região de Morrinhos atrai migrantes que aqui chegam por ouvir falar das riquezas do
lugar, o que torna-se um atrativo para pessoas de outras regiões brasileiras e até
mesmo estrangeiras. (OLIVEIRA, 2015, p.18).

Por longo período, o município de Morrinhos se caracterizava por uma estrutura
agrária, com o modelo de minifúndio/latifúndio, definida por uma agricultura tradicional. As
atividades agrícolas expandiram com a inserção de novas vias de penetração no Sul do estado
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de Goiás, pela polarização de indústrias, ou seja, pela incorporação do município à conjuntura
capitalista.
A dificuldade maior na exportação do setor foi a falta de mercado local e a
deficiência de meios de transporte para escoar a produção para outros Estados. O carro de
bois e as tropas eram os meios de transportes até então disponíveis em Goiás, tornando
praticamente impossível o transporte de produtos perecíveis. (MELO, 2014, p.83). Esse
pensamento parece um pouco desconexo, sabendo que o preço da terra atualmente é elevado,
sendo necessário capital para investimentos de tecnologias modernas na produção
(maquinário, sistema de irrigação, armazenamento, insumos, tanque de resfriamento,
ordenhadeira mecânica).
Povoado por mineiros e paulistas, Morrinhos começa a se destacar por ser um
município com agropecuária competitiva, infraestrutura econômica montada e boa qualidade
de vida. Tais adjetivos o colocaram entre os municípios mais competitivos do estado de
Goiás, conforme tabela 3. Localizado na Região Sul Goiano, o município exerce função de
polo entre vários municípios que o rodeiam, de acordo com dados do IMB (2005).

Tabela 3 – Ranking dos municípios goiano - 2005
Ranking Municípios
Dinamismo Políticas de
Incentivos
Financeiros/
Tributários
1º
Anápolis
37,22
20,51

Qualidade
de Vida

MãodeObra

Infraestrutura
Tecnológica

Localização
Estratégica/
Logística

69,47

22,16

58,37

47,85

2º

Rio Verde

37,70

22,75

71,95

21,43

56,94

32,78

3º

Catalão

64,47

7,41

70,20

20,92

14,24

46,84

4º

Aparecida de

16,00

8,56

55,10

15,98

15,80

39,38

55,70

1,19

56,99

15,44

0,00

24,62

Goiânia
5º

Senador
Canedo

6º

Itumbiara

29,74

7,07

71,54

21,04

16,89

30,75

7º

Luziânia

30,13

7,65

52,60

14,86

13,21

43,58

8º

Jataí

31,69

3,95

67,35

19,56

13,57

31,03

9º

Caldas

33,20

1,18

72,64

15,59

7,52

30,71

Novas
10º

Mineiros

19,40

3,53

70,61

16,55

4,07

16,55

11º

Trindade

16,26

0,89

63,64

13,54

4,11

37,18

12º

Ipameri

19,58

4,80

60,37

12,76

2,82

35,03

13º

Niquelândia

22,44

3,39

61,77

14,51

5,94

18,32
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14º

Morrinhos

7,16

3,05

64,28

17,51

7,86

30,63

15º

Quirinópolis

5,49

5,13

65,69

16,61

8,49

41,41

Fonte: IMB (Instituto Mauro Borges). Organizado: MORAIS; Débora R. de

Em meio às relações com outros espaços, criam-se condições para alcançar
significativas mudanças, nota-se a datar dos anos 1990, que Morrinhos vem se destacando
pela participação na economia do estado de Goiás. O município apresenta uma expressividade
no desenvolvimento da pecuária bovina leiteira que, conforme entrevista cedida pelo
encarregado do departamento técnico da Cooperativa Mista de Produtores de Leite de
Morrinhos (Complem3), em que declara que o município ocupa grande relevância, com um
rebanho de aproximadamente 54 mil vacas leiteiras é está entre as maiores bacias leiteira do
estado de Goiás. A presença da Complem dinamiza o desenvolvimento da produção e do
consumo.
Devido à posição geográfica privilegiada, ao lado da BR-153, rota de grande fluxo e
acesso à capital federal, capital estadual, com ligação ao Triângulo Mineiro e São Paulo.
Morrinhos participa de forma direita/indireta do circuito locacional do desenvolvimento de
Goiás, consequentemente acumulando valor ao seu território. A presença de uma
infraestrutura viária concorre para a escolha de áreas onde deverão se instalar as diversas
indústrias (grãos, produtos enlatados, cana-de-açúcar). A cidade ganha uma nova estrutura,
com o crescimento do comércio e a construção de novas edificações; o campo também produz
e reproduz novas disputas de poderes, disseminando uma nova organização socioespacial.
Como destaca Melo (2014), a partir de 1934, o processo de modernização e
urbanização nessa nova fase administrativa de Morrinhos reflete as transformações da política
de interiorização, adotada por Getúlio Vargas, e a Marcha para o Oeste, melhorando os meios
de transportes e vias de acesso através da BR-153, ligando Morrinhos aos grandes centros
comerciais como: Uberlândia, Itumbiara, Goiânia e Anápolis, permitindo, assim, as devidas
transações econômicas, contribuindo para crescimento da população morrinhense, numa
época de grandes contrastes políticoeconômicos dentro do contexto estadual e nacional.
As influências e facilidades nas relações de comunicação permite uma amplitude na
circulação das atividades produtivas. Uma das características do mundo atual é a existência de
fluidez para a circulação de ideias, mensagens, produtos ou dinheiro, interessado aos atores

3

Complem é uma agroindústria que atua no setor de lácteos, especificamente, na transformação de leite in
natura em produtos derivados de leite por meio de processos industriais. (SILVA E NEVES, 2012)
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hegemônicos. A fluidez contemporânea é baseada nas redes de técnicas, que são um dos
suportes da competividade. Daí a busca voraz de maior fluidez, levando à procura de novas
técnicas ainda eficazes. A fluidez é, ao mesmo tempo, uma causa, uma condição e um
resultado. (SANTOS, 1996).
De acordo com Macêdo (2012), compreende-se que a logística de redes de
transportes são determinantes para o desenvolvimento econômico de Goiás. O município de
Morrinhos (GO) coloca-se em destaque por ser contemplado por uma relevante posição, com
destaque a presença da BR-153, que interliga importantes centros consumidores de produtos
agrícolas, assim como, os importantes portos e aeroportos, que possibilitam maior facilidade
de acesso e escoamento da produção, dando notoriedade ao agronegócio.
Os impactos da modernização da agricultura sentidos em Morrinhos, sobretudo a
partir dos anos de 1990, refletiram numa extraordinária evolução das atividades produtivas e
até mesmo no crescimento dos estabelecimentos agropecuários. Conforme pode ser
visualizado nos gráficos e tabelas abaixo, a descrição aproximada das mudanças que vêm
ocorrendo na agricultura no município de Morrinhos (GO).
Observa-se no gráfico 1 que o número de estabelecimentos agropecuários4 crescem
acentuadamente de 1995 a 2006, expressando o amplo processo de expansão e ocupação de
novas áreas. Desse modo, percebe-se, que em meio ao processo de modernização da
agricultura, muitas famílias foram desmembrando suas terras pelo processo de herança e, até
mesmo, pela venda de lotes pequenos para outras pessoas.

4

De acordo com a definição utilizada pelo IBGE, estabelecimento agropecuário “é toda unidade de produção
dedicada, total ou parcialmente, a atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, subordinada a uma única
administração: a do produtor ou a do administrador. Independentemente de seu tamanho, de sua forma jurídica
ou de sua localização em área urbana ou rural, tendo como objetivo a produção para subsistência e/ou para
venda, constituindo-se assim numa unidade recenseável. Para fins de coleta, foi considerada como produção de
subsistência aquela em que os alimentos produzidos foram utilizados para suprir as necessidades do produtor e
de sua família, ou quando parte da produção tivesse sido eventualmente comercializada, através de venda ou
troca, para subsidiar outras necessidades de consumo desse núcleo familiar, dependendo, totalmente ou em sua
maior parte, da atividade agropecuária para sua sobrevivência econômica” (IBGE, 2006).

34

Gráfico 1 – Município de Morrinhos – número de estabelecimentos agropecuários

Fonte: Censo agropecuário, IBGE-1995/96-2006. Organização: MORAIS, Débora R. de

De acordo com as tabelas abaixo, percebe-se que houve mudanças nas atividades
produtivas. O aumento da produtividade da terra e dos fatores de produção em geral, obtidos
por meio de investimentos em pesquisa, qualificação da mão de obra e os resultados de
políticas públicas.
Tabela 4 – Município de Morrinhos – Produção de cultura permanente – 1974- 2016
Ano
1974
1984
1994
2004
Área
Área Prod Área Prod Área Prod Área Prod
colhida/
(ha)
(ton)
(ha) (ton)
(ha)
(ton)
(ha)
(ton)
Produção
Banana
100
80
(cacho)
Café (grão)
12
7
93
109
Goiaba
Laranja
123
8610
10
820
65
3656
190
4298
Mamão
10
115
Maracujá
25
312
Manga
Palmito
40
696
Fonte: IBGE (dados estatísticos). Organizado: MORAIS; Débora R. de

2013
Área Prod
(ha)
(ton)

2016
Área Prod
(ha) (ton)

50

500

130

2971

15
110
20
25
50

630
2420
220
200
900

105
155
-

2420
9030
1050

70

Pode-se verificar na tabela 4 que o cultivo de lavouras permanentes sofreu enormes
alterações, considerando que, nos anos de 1990, os principais produtos baseavam-se na
banana, café e laranja; nos anos seguintes, entra em destaque a produção de laranja, banana,
goiaba e palmito. Nesse sentido, observa-se que o cultivo da área era maior e a produtividade
menor, ao comparar com os anos posteriores. Trata-se de um aumento da produtividade por
uma área relativamente menor, compensada pelo emprego da ciência/técnica.
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A área destinada á lavoras temporárias (Tabela 5), passa pelo mesmo processo. A
queda da área cultivada nos anos 2000 foi compensada pelo aumento da produtividade, como
verifica-se nos últimos anos um aumento da produção agrícola. A aplicação das políticas
públicas, desenvolvimento do campo através da implementação de novas técnicas produtivas,
promove o aumento da produtividade em relação à área cultivada.

Tabela 5 – Município de Morrinhos – Produção de cultura temporária – 2004 - 2015
Ano
1974
1984
1994
2013
Área
Área
Prod
Área
Prod
Área
Prod
Área
Prod
colhida/
(ha)
(ton)
(ha)
(ton)
(ha)
(ton)
(ha)
(ton)
Produção
50
340
97
2425
108
1620
Abacaxi
96
115
105
158
636
1780
Algodão
5000
4800
3300
23800
3000
5400
200
240
Arroz em
casca
20
720
Batata
inglesa
154
7687
220
13200
92
3680
12150
1032750
Cana-deaçúcar
800
384
25
10
2650
4810
1750
4200
Feijão em
grão
214
3299
17
340
50
600
30
480
Mandioca
10
8
70
140
Melancia
1500
2700
6500
19500
17800
76600
7300
41750
Milho em
grão
450
405
11500
12880
15000
27900
34000
102000
Soja em
grão
5500
13750
Sorgo em
grão
1
40
4
120
1450
113100
Tomate
Fonte: IBGE (dados estatísticos). Organizado: MORAIS; Débora R. de

2016
Área
(ha)

Prod
(ton)

25
620
20

461
1540
96

200

7000

17000

1445000

2050

6615

30
4720

600
11196

26000

93600

1200

1440

1866

167940

Ao comparar os dados do IBGE, observa-se que houve um elevado quantitativo na
produção de leite de 2004 a 2013, levando Morrinhos a ocupar o primeiro lugar na produção
de leite em Goiás (Tabela 6). Em 2015, nota-se uma redução na produção de leite bovino e
um aumento nas atividades canavieiras – conforme tabela 5. No entanto, apesar dessa
redução, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), há uma
tendência de crescimento do volume de leite produzido, em relação ao efetivo de vacas
ordenhadas.
O município, em 2013, possuía 93,5 mil vacas ordenhadas, produzindo 165,495 mil
litros de leite e produtividade média de 1.770 litros/vaca/ano, levando-o a ocupar o primeiro
lugar de produção de leite em Goiás. No mesmo período, a produtividade média de Goiás foi
1.387 litros/vaca/ano (IBGE, 2015), sendo uma produtividade média inferior à do município.

36

Tabela 6 – Município de Morrinhos – Efetivo de vacas ordenhadas e quantidade da produção de leite – (2004 2015)
2004
2007
2010
2013
2015
Quant.
Prod.
Quant.
Prod.
Quant.
Prod.
Quant.
Prod.
Quant.
Prod.
(cbçs)
(L)
(cbçs)
(L)
(cbçs)
(L)
(cbçs)
(L)
(cbçs)
(L)
66.860
74.613
73.350
74.073
90.500
112.007
93.500
165.495
34.620
75.800
Fonte: IBGE (dados estatísticos). Organizado: MORAIS; Débora R. de

Conforme tabela 7 pode-se observar que em Morrinhos o setor de serviços é o que
possui uma maior expressividade na economia do município, sendo acompanhado pela
agropecuária e, posteriormente, pela indústria, com destaque na sucroalcooleira, e de
alimentos – laticínios e frigoríficos. No setor agropecuário, pode-se ser considerada, além da
produção de leite, a crescente produtividade de grãos e cana-de-açúcar. Como pode ser
visualizado na tabela 5, segundo dados do IBGE, destacando o crescimento do cultivo da
cana-de-açúcar, soja e tomate, sendo este último um elemento potencializador na participação
do município de Morrinhos como segundo maior produtor de tomate industrial do Estado de
Goiás (IBGE, 2015).
Tabela 7 – Município de Morrinhos – Produto Interno Bruto
Ano
Agropecuária
Indústria
Serviços
Impostos
1999
32.907
25.643
2004
106.870
53.897
2010
148.959
109.590
2014
238.566
205.616
Fonte: SEGPLAN – IMB séries históricas

PIB

75.488
13.022
147.060
144.201
23.800
328.767
337.516
71.375
667.440
566.110
102.551
1.112.843
Organizado: MORAIS; Débora R. de

População
34.691
39.246
41.457
44.204

PIB Per
capita (R$)
4.239
8.377
16.099,57
25.175,17

Morrinhos é destaque nas culturas da soja, milho, além de algodão, abacaxi, laranja,
banana, feijão, tomate e mandioca. Contribui para isso o fato do município ser o segundo do
estado de Goiás em área irrigada, com cerca de 187 pivôs de irrigação em operação, segundo
o Secretário municipal da Agricultura. A soja (Tabela 8) vem ganhando terreno, chegando em
2014 com uma área plantada de 35 mil hectares, o que se deve às condições favoráveis do
solo e clima e também pela adoção de inovações tecnológicas. (SEPLAN, 2017).
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Tabela 8 – Município de Morrinhos – produção de cana-de-açúcar, milho, soja e tomate -2010 - 2015
Ano
2010
2011
2014
2015
Área
colhida/
Produção
Cana-deaçúcar
Milho

Área
(ha)

Produção
(ton)

Área
(ha)

Produção
(ton)

Área
(ha)

Produção
(ton)

Área
(ha)

Produção
(ton)

14.700

824.494

18.000

1.465.200

15.000

1.275.000

17.000

1.643.492

4.000

24.800

3.800

21.998

4.800

31.420

10.600

38.680

Soja

24.000

67.200

26.500

74.200

35.000

105.000

25.000

67.500

Tomate

2.220

199.800

2.500

231.250

1.255

125.500

1.402

12.160

Fonte: IBGE (dados estatísticos). Organizado: MORAIS; Débora R. de

Conforme os dados da Seplan (2017), a economia do município baseia-se em três
principais atividades: agricultura, pecuária e indústria processadora de alimentos
(agroindústria). O Produto Interno Bruto dos municípios, indicador que sintetiza o
desempenho econômico, revela que Morrinhos conseguiu agregar maior valor aos seus
produtos a cada ano, se comparado a outros municípios. Seu PIB que era de R$ 147.060
milhões em 1999 e 23ª colocação entre os municípios do Estado, em 2002, ocupou a 20ª
posição e um valor de R$ 293.036 milhões, estabilizando-se nessa última posição a cada ano
da série calculada.
As transformações socioespaciais em Morrinhos configuram na modernização dos
setores agropecuários e agroindustriais que corroboram para as alterações não só da produção,
mas também na divisão social do trabalho. Nesse contexto, verifica-se o crescimento de
empresas no município, o qual conta com dois distritos industriais. Algumas indústrias,
atualmente, estão instaladas no Distrito Agroindustrial de Morrinhos (DAIMO5) e
desenvolvem atividades ligadas ao processamento de matérias primas produzidas no
município e região, como o caso da Complem (indústria de laticínio), da OLÉ (setor de
alimentos) que beneficia polpa de tomate, conserva de milho, ervilha, cenoura e batata; a
CISAL (ramo de atomatados), VOTUMIX (fabricação de artefatos utilizando cimento
usinado), POSTES BRASIL e ECOPLAST (fabricação de material para forro PVC).
(ALVES, 2015).
Nas fotos 1, 2, 3 e 4 ilustramos algumas das indústrias supracitadas que compõem o
DAIMO e a possibilidade de novas outras instalações.

5

Com área de 146,7 ha, está a cinco quilômetros da cidade, localizado as margens da BR-153.
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Foto 1 – Entrada do Daimo

Foto 2 – Sarv indústria de peças para colheitadeira
e ao fundo vista parcial da COMPLEM

Autora – MORAIS, Débora R., outubro 2015

Foto 3 – Frente da Ecoplast

Foto 4 – Vista parcial da Olé

Autora – MORAIS, Débora R., outubro 2015

Ainda continuando com Alves (2015), o município possui também outras
importantes plantas industriais instaladas fora do DAIMO como é o caso da Usina Central
Energética de Morrinhos (CEM) que processa cana-de-açúcar para a produção de etanol,
açúcar e também para a cogeração de energia elétrica. Há também a Qualitti alimentos
(indústria frigorífica) e Dez alimentos (setor de alimentos) esta última, uma empresa de
capital local, que foi idealizada por 10 produtores6 do município que acreditando na
importância da produção agrícola local, buscaram através da industrialização dessa agregar
valor à produção, atuando no setor alimentício processando atomatados, geleias, doces,
condimentos e vegetais.
Dez Alimentos é genuinamente morrinhense e contribui com a economia do
município. Tudo começou em 2002, quando 10 produtores de Morrinhos, uniram-se em torno

6

Sendo um deles o maior produtor de cultura irrigada da comunidade rural de Araras. (área de estudo)
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de um objetivo, o de criar uma empresa que transformasse sua produção agrícola em
alimentos processados. Iniciou-se com a produção de polpa de tomate e, em seguida, a
produção de atomatados de marca própria, ampliando o mix com vegetais, condimentos,
doces geleias e conservas.
A Dez Produtos Alimentícios, atualmente, formada por três proprietários, processa
cerca de 6.000 t/ano, explorando um novo conceito de produção no segmento, fornecendo a
polpa da fruta para ser comercializada por outras marcas. Com isso, consegue atingir grande
parte do mercado brasileiro, além de exportar para a Argentina. Há um diferencial, acrescenta
um dos proprietário da empresa, “como produzimos o tomate, retendo 80% da matéria-prima
para a indústria, conseguimos determinar a qualidade do produto que queremos. O mais
recente investimento foi transformação da polpa em extrato de tomate e ketchup, além de
explorar outros produtos como milho em conserva, batata e ervilha”.
Hoje, em fase de expansão, buscando alcançar novas fronteiras, a empresa investiu
em novas tecnologias e fortaleceu ainda mais a cadeia produtiva, controlando e detendo cada
etapa do processo, desde o plantio ao processamento final do produto, oferecendo um produto
de alta qualidade e ainda mais saudável ao consumidor.
As atividades agrícolas do município atraiu também o Viveiro Brambilla que
comercializa mudas para os produtores e a empresa Aviações Agrícolas, especializada no
serviço de pulverização agrícola. Parte importante dos insumos agrícolas, a produção de
sementes é outro segmento da cadeia produtiva que é forte no município de Morrinhos. De
acordo com informações da Secretaria municipal da Agricultura, a capacidade armazenadora
de grãos em Morrinhos é de 80 a 90 mil toneladas; conta com quatro armazéns gerais:
Somisa, Caramuru, Sementes Selecta e Agevel. Além das várias empresas instaladas que
atuam na produção, pesquisa ou armazenamento desse insumo agrícola.
A Monsoy, grupo Monsanto, opera em Morrinhos desde 1997, inicialmente dedicada
à produção de sementes. A partir de 2002, a empresa passou a atuar em pesquisa e
melhoramento genético de sementes de soja e atende não só a região de Cerrado, mas a todos
os países de clima tropical em que a empresa possui mercado.
A agropecuária é uma atividade que dá suporte às outras, apresenta grande
diversificação na produção, que impulsiona a economia do município de Morrinhos (GO). A
atividade agrícola está bem disseminada no município e apresenta uma variedade de produtos
e alta produtividade devido à tecnologia aplicada nas lavouras. Destaca-se também a produção
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irrigada, como um dos municípios no estado que mais utiliza esta prática. São
aproximadamente 187 pivôs centrais, garantindo a produção de tomate industrial, feijão,
milho e soja. Além desses produtos da lavoura irrigada, é importante ressaltar que outros
produtos também têm importância no município, como sorgo, laranja, goiaba, abacaxi e
algodão.
As mudanças decorrentes da instalação de novas empresas no município, da
migração do campo/cidade, desencadearam uma crescente especulação imobiliária, elevandose os preços da terra urbana e também o alto valor cobrado pelos aluguéis. É possível
constatar o crescente índice de criminalidade urbana e rural, sendo esse último considerado
pelo esvaziamento do campo, pela vulnerabilidade e pela estruturação das moradias rurais
com bens móveis e imóveis.

Essas são as mudanças que estão em curso em nossa agricultura, [...]. Afetarão o
futuro dos camponeses, [...]. Afetarão nossos hábitos alimentares. Afetarão o êxodo
rural e a migração. Afetarão o tipo de agroindústrias em nossos municípios do
interior. (OLIVEIRA; STEDILE, 2005, p. 24).

Segundo Alves (2015), diante de processos crescentes de uma agricultura científica e
da agroindustrialização, abrem novas possibilidades e dinâmicas para o município de
Morrinhos (GO), tomando o seu campo altamente produtivo do ponto de vista capitalista e
técnico, e seu espaço urbano passa por transformações estruturais em razão das novas
demandas não só por habitação, como também por comércios e serviços, resultado do
acréscimo populacional verificado no município. Assim, campo e cidade relacionam-se em
uma simbiose, existindo a criação de um espaço de fluxos neste município, que o insere em
uma dinâmica regional, nacional e internacional voltada para reprodução do capital nos
lugares.

2.3 A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA E AS EXPRESSIVAS MUDANÇAS NO
CONTEXTO DO CERRADO
.
O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de
2.036.448 km², cerca de 22% do território nacional. A sua área contínua incide sobre os
estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia,
Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no
Amapá, Roraima e Amazonas. Neste espaço territorial, encontram-se as nascentes das três
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maiores bacias hidrográficas da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e
Paraná), o que resulta em um elevado potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade.
(MMA, 2017).
No entanto, apesar de sua importância biológica, o Cerrado encontra-se ameaçado.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2017), o bioma apresenta 8,21% de
seu território legalmente protegido por unidades de conservação, sendo que deste total, 2,85%
são unidades de conservação de proteção integral e 5,36% de unidades de conservação de uso
sustentável, incluindo 0,07% de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). Com a
crescente pressão para a abertura de novas áreas, visando incrementar a produção de carne e
grãos para exportação, tem havido um progressivo esgotamento dos recursos naturais da
região. Nas três últimas décadas, o Cerrado vem sendo degradado pela expansão da fronteira
agrícola brasileira. Além disso, o bioma Cerrado é palco de uma exploração extremamente
predatória de seu material lenhoso para produção de carvão.
De acordo com Pelá e Mendonça (2010, p. 66),

A ocupação e apropriação do Cerrado goiano são resultantes das relações humanas
que por conseguinte espelham as suas histórias de vida, grafando-as nos territórios.
É, assim, ora o Cerrado goiano é objeto de exploração, ora é objeto de prevenção;
ora é tradicional, ora é contemporâneo, demostrando as contradições entre normas e
vidas. (PÉLA: MENDONÇA, 2010, p.66).

Devemos destacar que os problemas decorrentes da apropriação da natureza pelo
homem foram gerados a partir da utilização de técnicas de produção cientificamente
referenciadas. Ambientes anteriormente classificados como improdutivos tornaram-se
cenários de quebras sucessivas de recordes na produção de grãos.
Segundo Silva (2015), a expansão da agricultura moderna aproveitou-se dos recursos
naturais favoráveis existentes no domínio do Cerrado, como a grande presença de terras com
topografia plana e solos profundos, propícios à mecanização; a disponibilidade pluviométrica,
concentrada em determinado período do ano; e a grande luminosidade. Associa-se a esses
elementos o baixo preço e a disponibilidade de grandes extensões das terras e a
indisponibilidade de terras nas áreas já apropriadas do país, exemplos do Sul e Sudeste.
Os projetos de mudanças da dinâmica da agricultura brasileira têm sua origem em
meados do século XX, alcançando maior expressão no país nas décadas de 1970 e 1980. As
medidas decorrentes desses projetos assentavam-se nas transformações da base técnica,
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processo chamado de ‘modernização’, que consistia na subordinação da natureza (as
dificuldades apresentadas pelo meio) ao capital (recurso técnicos aplicados à atividade
agrícola). A agricultura é gradativamente transformada em um setor de aplicação de
investimento de capitais, representando um amplo mercado consumidor de insumos agrícolas
e bens de consumo duráveis e não duráveis da indústria urbana e fornecedora de gêneros
alimentícios e matérias-primas. (MESQUITA; MENDES, 2009, p. 5).
A dinâmica e as transformações na agricultura verificada no Brasil desde o século
XX até hoje não é mais que um caso concreto desse processo geral, tão logo vai adquirindo
contornos específicos de uma conjuntura formada pela agropecuária, indústria, comércio e
serviço e as articulações das políticas governamentais, voltadas para aplicação de recursos nas
áreas de Cerrado, tendo como objetivo o crescimento das atividades produtivas.
A partir da década de 1960, inicia-se um processo de alteração no uso e na forma de
ocupação dos solos no Centro-Oeste, com a implementação das formas técnicas modernas no
cultivo de grãos e na criação de gado. As tradicionais áreas de Cerrado – extensos chapadões
com topografia plana, até então pouco utilizados, passam a ser intensamente aproveitados,
devido à disponibilidade de capitais (programas governamentais), de recursos técnicos
(máquinas), de tecnologia (desenvolvimento de pesquisas científicas) e do apoio na
construção de infraestrutura pelo Estado brasileiro, como forma de viabilizar os interesses do
capital privado nacional e transnacional. A expansão do processo de modernização da
agricultura para o Centro-Oeste e, consequentemente, para as áreas de Cerrado, estende-se
para o estado de Goiás, que ocasionou um significativo aumento na produção agrícola.
(MENDONÇA; JÚNIOR, 2004).
Segundo Mendonça e Thomaz Júnior (2004, p.104),

A prioridade na modernização da agricultura foi tomada como parte do II PND –
Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979) –onde a produção de fertilizantes
e agrotóxicos era uma das estratégias para o crescimento industrial. A estratégia para
a agropecuária era a utilização de forma intensiva dos instrumentos de
desenvolvimento científico e tecnológico, visando maior produtividade.
(MENDONÇA; THOMAZ JÚNIOR, 2004, p. 104).
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Para Silva (2015, p. 31),
Essa expansão agrícola no estado de Goiás foi favorecida pelos seguintes fatores: a)
localização privilegiada dessa unidade da federação, pois se encontra no Centro do
país, conciliada com a existência do sistema rodoviário, facilita o escoamento da
produção; b) relevo plano levemente ondulado, o que favorece a mecanização
agrícola; c) linhas de créditos direcionadas para os médios e grandes produtores 7; d)
programas direcionados para as áreas de Cerrado como o Programa de
Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO) e Programa de Cooperação NipoBrasileira para Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER); e e) pesquisas
agropecuárias, com destaque para a criação do Centro de Pesquisa Agropecuária do
Cerrado (CPAC), vinculado à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa). Nesse processo de modernização da agricultura, enfatiza-se o importante
papel do meio técnico-científico-informacional. (SILVA, 2015, p.31).

A partir de 1975, o Governo Federal instituiu um conjunto de ações para acelerar o
desenvolvimento nos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e no Distrito Federal.
Programas de financiamento à produção foram criados, como o Programa de
Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (POLOCENTRO) que contemplava construção de
estradas, escolas, silos e armazéns, pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural,
financiamentos para incorporação de novas áreas ao processo de produção e utilização de
calcário e fosfato. Além de crédito para investimentos, custeio e comercialização foram
estabelecidos preços mínimos e seguro agrícola. (EMBRAPA, 2017)
Ao longo da constituição do território goiano, é perceptível sua crescente inovação,
acoplada às novas tendências e ao avanço técnico-científico-informacional8. No qual
potencializa até mesmo áreas antes consideradas improdutivas, possibilitando ao Cerrado a
participar das relações econômicas conectando aos caminhos do desenvolvimento e
modernização.
Em consonância com o novo modelo de produção, o município de Morrinhos ordena
seu espaço afim de reger sua participação e “beneficiamento” na economia. Todavia,
maximiza sua produtividade que de tal maneira projeta problemas expressivos nas relações
ambientais e sociais. A chegada do agronegócio desencadeia não somente alterações na
paisagem, mas demarcam culturas, gestos, ritmos cotidianos, valores, labores e devoções.

7

A Lei n. 8.629 de 25 de fevereiro de 1993, conceitua-se: pequena propriedade – o imóvel rural de área
compreendida entre um (01) e quatro (04) módulos fiscais; média propriedade – o imóvel rural de área superior a
quatro (04) e até quinze (15) módulos fiscais (BRASIL, 1993).
8
Para Santos (2002), o meio técnico-científico-informacional é o meio geográfico, onde os objetos mais
proeminentes são elaborados a partir das exigências da ciência e que utilizam de uma técnica informacional da
qual lhes vem o alto coeficiente de intencionalidade com que servem às diversas modalidades e às diversas
etapas da produção.
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Em uma análise geográfica que busca compreender as transformações espaciais a
partir do conflito, torna-se pertinente considerar as relações e seus efeitos de produção no
espaço. Portanto, ao citar as transformações acometidas em Morrinhos, pode-se destacar os
fluxos de produção, a mudança das técnicas, ou seja, a chegada do agronegócio, o qual
impulsionou um novo reordenamento espacial.
No campo das ações capitalistas, percebe-se que a reprodução do capital se faz de
forma estratégica tendo uma incrível capacidade de se reinventar, potencializando o processo
de expansão, outrora a de reestruturação, expropriação, exploração, apropriação e a condição
de produção de mercadoria e lucro, possibilitando ao capital se territorializar nos mais
diversos espaços. No que é apresentado por Harvey (2000), a partir na acumulação e expansão
do capital, a lógica de produção e consumo mantém-se vitais, estrategicamente pela
reorganização espacial e pelo desenvolvimento geográfico desigual.
As relações conflituosas materializam pela dinâmica do capital, gerando diferentes
territorialidades, as quais atribuem ao espaço novas formas de organização. Assim, é oportuno
salientar que não acontece de maneira homogênea, considerando os diferentes sujeitos, formas
de trabalho, características espaciais, realidades vivenciadas; todavia, a incorporação das
mudanças se adequam a cada realidade. A heterogeneidade dos atores sociais não constitui
impedimento para a construção de estratégias comuns e de interesses às mudanças
conjunturais, econômicas e políticas. (ARRAIS, 2016).
Essas formas de expansão materializadas pelo capitalismo podem estar presentes em
Morrinhos, mesmo que de maneira lenta a reestruturação do arranjo espacial se confirme,
instrumentalizadas pelos poderes hegemônicos, como o Estado e as multinacionais. Todavia,
essas ações de domínio pela Terra, não são suficientes para dizimar os camponeses, porém os
provocam e os conduzem a enormes transformações no comportamento destes para a
sobrevivência e permanência no lugar.

2.3.1 A tomada do Cerrado em Morrinhos (GO): da pecuária à inserção do agronegócio

O fato de chamar a atenção no texto para o agronegócio trata-se da amplitude de
atividades envolvidas e a interferência nas relações econômicas. Retrata não somente as
questões do processamento agroindustrial, mas toda propaganda (marketing) das diversidades
e mudanças tecnológicas, disseminadas de maneira tendenciosa. Reafirmando pelos meios
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midiáticos que a “era informacional” ressoa como a melhor alternativa para ingressar nas
novas adequações do sistema.
Segundo Graziano da Silva (1998), o agribusiness ou agronegócio é apenas uma
definição operacional de um conjunto de atividades inter-relacionadas. A ótica tradicional de
separar os setores econômicos entre primário, secundário e terciário não consegue explicar a
realidade, surgindo o conceito de sistema agroindustrial para contestar essa visão tradicional
de analisar a economia como compartimentos estanques.
O agronegócio é um segmento econômico de grande relevância de valor em termos
mundiais, e uma modalidade da agricultura que assume múltiplas funções integrando
atividades intersetoriais, como observado na fala do diretor de produção da Complem, o qual
descreve a relação da Cooperativa junto às negociações entre agricultura, indústria e serviços.
Segundo Oliveira e Stédile (2005, p. 24), “a palavra agronegócio tem sentido genérico,
referindo-se a todas as atividades de comércio com produtos agrícolas”.
O agronegócio transformou as relações socioambientais do espaço geográfico do
estado Goiás e do município de Morrinhos, vem se consolidando nessas últimas décadas na
parte da produção agrícola, diversificando culturas, expandido a área plantada; com isso
aumentando a produção. Potencializando o aumento do fluxo da malha urbana, aumento do
número de habitantes, a especulação imobiliária, a implantação de novas unidades industriais
etc. Isso em busca da representatividade na geração de emprego, o fornecimento de produção
para atender o mercado. (PPA, 2012 - 2015).
O cenário das transformações do campo agrário caracteriza-se por distintas formas de
infiltração e consolidação de novas técnicas. O processo de industrialização e mecanização
das áreas rurais imprimiram relações de produção e trabalho efêmeros, delineando uma nova
estrutura socioespaciais ancorada nas facetas do capitalismo. Promovendo o aparecimento do
agronegócio9 não espontaneamente, mas oriunda das políticas de fomento articuladas a partir
da década de 1960 e 1970, que sustenta um desenvolvimento desigual e contraditório.
Nesse sentido, Lacerda Júnior (2011, p.17) descreve o renascimento de algumas
áreas rurais brasileiras, a inversão dos fluxos migratórios em direção a esses espaços, o
crescimento de atividades industriais e de serviços nessas áreas e a permanência de
estabelecimentos agroindustriais supostamente fadados à territorialização do capital, formação

9

Na perspectiva de Ariovaldo de Oliveira, o agronegócio é qualquer operação comercial realização com
produtos agrícolas, no Brasil, que atenda um grande escala de produção.
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de novas relações de trabalho, surgimento de novos setores da economia no mundo rural
globalizado; são fenômenos que colocam em discussão a própria forma de compreender os
espaços rurais, locais seletivos, regidos por ações e poderes em escalas locais, regionais e
internacionais.
No que tangência as diversas mudanças nos estabelecimentos rurais, resultante da
instalação do agronegócio, o qual apropria-se remotamente dos espaços propícios para uma
completa incorporação, como é o caso de Morrinhos, margeado por complexos de carne
(aves/bovinos), soja, milho, tomate e leite. A efetivação da tecnologia permite uma nova
redefinição do seu espaço e inserção das diversas forças hegemônicas. Todavia, as mudanças
apresentadas prevalecem para os detentores do capital, que apropriam dos espaços vulneráveis
acondicionados pelos sujeitos marginalizados.
É como Oliveira e Stédile (2005) trata em sua obra “A natureza do agronegócio no
Brasil”, que a expressão “agronegócio” foi utilizada pelos fazendeiros, por intelectuais das
universidades e, sobretudo, pela imprensa para designar uma característica da produção no
meio rural. Eles denominaram de agronegócio aquelas fazendas modernas, que utilizam
grandes extensões de terra, que dedicam à monocultura, ou seja, que se especializam num só
produto, utilizam alta tecnologia, mecanização, às vezes irrigação, pouca mão de obra e, por
isso, falam com orgulho que conseguem alta produtividade, com baixos salários, com uso
intensivo de agrotóxicos, com uso de sementes transgênicas e, na maior parte dos casos,
produzem para a exportação.
É fato, que o capital para se reproduzir, reorganiza a lógica da produção, pois para
que aconteça reprodução de lucro é mesmo necessário otimizar custos, e a tecnologia
implementada permite reduzir salários, expropriar o trabalhador, tais processos que
configuram o agronegócio.
É nesse contexto, que o município de Morrinhos vem, fortemente, imprimindo em seu
território, e em sua história (especialmente nas quatro últimas décadas) o dinamismo dos
processos de ocupação do Cerrado. Por apresentar em domínio desse bioma, não escaparia a
tal lógica, considerando que vários elementos que corroboram para isso (disponibilidade de
terras, abundância de água, localização privilegiada em relação a grandes centros urbanos do
país, facilidade de escoar a produção) diversificam as atividades produtivas instaladas em sua
configuração territorial.
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O destaque dado, visto que o município possui uma das pecuárias leiteiras mais
fortes de Goiás (sexta10 bacia leiteira do estado), além da pecuária de corte, granjas e uma
agricultura altamente tecnificada que atende indústrias, além da produção de grãos, cana-deaçúcar, entre outros produtos.
Nesse cenário, cabe descrever as premissas arraigadas no contexto do município, o
qual alicerça a partir de um espaço de “retirantes”, potencializadas pelas riquezas aqui
existentes, pelo vantajoso aspecto climático, vegetação e relevo, pelo favorável arranjo
territorial. Morrinhos constitui-se, originalmente, no prisma de uma pecuária de pequena
escala e agricultura de subsistência. Concatenando as mudanças impostas pelo capital, sendo
alçado no processo da modernização agrícola, difundindo novas ações produtivas e uma
reestruturação do campo.
A incorporação do agronegócio no município de Morrinhos celebra uma intensa
relação da agricultura, pecuária e da indústria tornando-se mais exigente. Caracterizando
assim, uma área de complexos agroindustriais, podendo elencar como agronegócio. Embora,
cada espaço permeie manchas particularizadas, cabe destacar que a comunidade investigada,
corrobora com grande dinâmica na produção (soja, tomate, milho, pecuária bovina de corte e
leiteira), a priori ligadas a empresas que participam de todo um processo produtivo
(Complem).
Conforme Pereira e Xavier (2003, p.5),

mostram que o agronegócio, bastante próximo do que se convencionou tratar como
Complexo Agroindustrial (CAI), abarca o conjunto de atividades que concorrem
para a elaboração de produtos agroindustriais, desde a produção de insumos até o
produto final. Nesse sentido, e tal como reconhecido pela ampla literatura sobre o
tema, o agronegócio congrega as ações de produção, distribuição de suprimentos
agrícolas, operações de produção nas unidades agrícolas, armazenamento,
processamento e distribuição de produtos, envolvendo, portanto, as empresas que
produzem, processam, comercializam e distribuem produtos agropecuários,
agroflorestais e agroindustriais. (PEREIRA; XAVIER, 2003, p. 5).

No passado, Morrinhos tinha a pecuária como carro chefe de sua economia, algo que
ainda é forte e presente no período atual; no entanto, hoje há uma aproximação desse setor
com a moderna agricultura, liderando a econômica no município e, até mesmo, a indústria
local faz parte da dinâmica do agronegócio.

10

Segundo dados do IBGE - https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/ppm/tabelas
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E o que se percebe é que a inserção do agronegócio em Morrinhos, nem todos os
proprietários rurais conseguiram se inserir nessa lógica, o que por conseguinte, fez emergir
contradições e desigualdades no campo, inerentes à reestruturação produtiva do capital e às
mudanças de conteúdo e da forma do trabalho, inclusive demográficas – algo que também se
observa na microrregião Meia Ponte, mas isso se revela por todo o espaço goiano – como
destaca Chaveiro e Calaça (2008, p.288-289)
[...] a modernização do território goiano é a força motriz de sua inserção, ao se levar
a cabo essa tarefa, consolidando-a, coloca-se Goiás num pleito de dinâmicas sociais
que resvalam, avassaladoramente, em sua estrutura demográfica, resultando numa
imensa desigualdade regional interna e numa terrível desigualdade social.
(CHAVEIRO; CALAÇA, 2008, p. 288-289).

Deve-se ressaltar também a inserção do cultivo de grãos que tem tido um
significativo crescimento no município, com a instalação de indústrias que potencializam a
produção alimentícia e a visibilidade nas ações mercadológicas.
Na década atual, os produtores procuram adequação às novas e modernas
tecnologias, com o apoio/recomendações de técnicos da AGENCIA RURAL, além de contar
com incentivos governamentais (subsídios). Desse modo, a produção de novos produtos
alterou o quadro agrícola de Morrinhos, que atualmente inclui: tomate, algodão, soja, abacaxi,
mandioca, guariroba, entre outros. Convém destacar que, na escala da produção agrícola, a
soja aparece como principal produto, tanto na área cultivada como em quantidade produzida,
seguida pelo feijão, milho e demais produtos. (MACÊDO; OLIVEIRA E PIMENTEL, 2012,
P.7)
Ao agregar em seu território um desenvolvimento expressivo a partir da década de
1990, considerando a intencionalidade das políticas públicas estimulando o enraizamento do
agronegócio, verificam-se enormes transformações estruturais que permitem sua participação
de forma relevante na economia goiana e na dinâmica da microrregião pertencente. A
implantação de tecnologias, investimentos, agregação de valores, modo dinâmico das relações
produtivas, redefine uma paisagem e sustenta as forças produtivas no rol dos atores
hegemônicos.
Para Fernandes (2008), a distinção da organização dos territórios do campesinato e
dos territórios do agronegócio se expressa na paisagem. Porque, enquanto o agronegócio
organiza seu território para a produção de mercadorias em sua forma homogênea, ou seja,
composição uniforme e geométrica da monocultura com pouca presença de pessoas, o grupo
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de camponeses organiza seu território, primeiro para sua existência; por isso, a paisagem é
heterogênea com uma rica diversidade dos elementos que compõem o território, com grande
presença de pessoas produzindo alimentos, homens e mulheres, jovens, meninos e meninas,
produção de mercadorias, culturas e infraestrutura social, entre outros.
O contexto do município de Morrinhos em relação à modernização da agricultura no
Cerrado goiano é carregado de aspectos que o diferencia da totalidade do sudoeste do Estado,
considerando que em Morrinhos não houve um processo de captura do Cerrado marcado pela
ação dos sulistas, como ocorreu, por exemplo, nos municípios de Jataí e Rio Verde, em Goiás;
outro elemento que o diferencia é que ainda não há no seu território uma estrutura de
Complexos Agroindustriais, nos moldes do Sudoeste; há ainda de se destacar que a produção
de grãos como a soja, sorgo e milho, o cultivo de cana-de-açúcar no município vem
ampliando a área de cultivo nos últimos anos (tabelas 9, 10 e 11), porém, esses não são o
carro-chefe de sua economia agrícola; o que se destaca é a produção de gado leiteiro, assim
como a produção de leite (tabela 12).

Tabela 9 – Produção agrícola – Soja e Milho – Área colhida (ha) - 2004 - 2016
Ano
2004
2010
2013
Município

2016

Milho

Soja

Milho

Soja

Milho

Soja

Milho

Soja

114.374

223.200

120.000

210.000

200.000

260.000

236.000

285.000

Morrinhos

4.000

35.000

4.000

24.000

7.300

34.000

4.720

26.000

Rio Verde

31.000

264.860

104.000

265.000

213.000

290.000

202.700

315.000

Jataí

Fonte: IBGE (dados estatísticos). Organizado: MORAIS; Débora R. de
Tabela 10 – Produção agrícola – Soja e Milho – produtividade (ton) - 2004 - 2016
Ano
2004
2010
2013
Município

2016

Milho

Soja

Milho

Soja

Milho

Soja

Milho

Soja

Jataí

572.995

669.600

585.000

642.600

1.335.000

873.600

1.023.000

798.000

Morrinhos

20.400

70.000

24.800

67.200

41.750

102.000

11.196

93.600

Rio Verde

161.600

609.178

501.600

768.500

1.036.800

870.000

684.300

982.800

Fonte: IBGE (dados estatísticos). Organizado: MORAIS; Débora R. de

50

Tabela 11 – Produção de cana-de-açúcar (ton) e área colhida (ha) - 2004 - 2016
Ano
2004
2010
2013
Município

2016

Área

Prod.

Área

Prod.

Área

Prod.

Área

Prod.

75

1.875

18.000

1.710.000

35.000

4.200.000

24.000

2.880.000

Morrinhos

-

-

14.700

824.494

12.150

1.032.750

17.000

1.445.000

Rio Verde

1.090

87.200

10.500

1.008.000

30.400

2.614.400

35.000

3.150.000

Jataí

Fonte: IBGE (dados estatísticos). Organizado: MORAIS; Débora R. de
Tabela 12 – Efetivo de vacas ordenhadas (cbçs) e produção de leite (ml) - 2004 - 2016
Ano
2004
2010
2013
Município

2016

Cbç

Prod.

Cbç

Prod.

Cbç

Prod.

Cbç

Prod.

Jataí

42.300

58.780

47.040

119.256

49.700

143.100

41.400

87.000

Morrinhos

66.860

74.613

90.500

112.007

93.500

165.495

36.950

56.500

Rio Verde

35.000

62.000

43.700

78.800

38.000

70.000

40.000

70.000

Fonte: IBGE (dados estatísticos). Organizado: MORAIS; Débora R. de

Se de um lado houve um aumento significativo na produção de grãos que atendem à
cadeia do agronegócio, por outro, culturas tradicionais, que já tiveram destaque na economia
municipal como arroz, feijão, abacaxi, mais vinculadas a uma agricultura camponesa, têm tido
uma redução da área cultivada em Morrinhos, pois as áreas estão sendo incorporadas ao
plantio de grãos, a instalação de novas culturas e a grandes transformações estruturais do
campo.
Outrossim, a cana-de-açúcar tem estado cada vez mais em evidência na participação
da economia do município, articulando toda uma rede de emprego, comércio e serviços, como
destacado na tabela 12, uma crescente expansão no cultivo da cana-de-açúcar. No ano de
2103, a área plantada no município com cana-de-açúcar era de 12.150 hectares, cuja safra
produzida foi de 1.032.750 toneladas do cultivo, onde o arrendamento de terras para o cultivo
da cana-de-açúcar, soja, milho, etc, passou a ser um negócio bastante atrativo para os
produtores que não conseguiram incorporar em suas propriedades um grau de tecnologia que
os permitissem permanecer na terra.
Desse modo, as relações capitalistas apropriam-se desses espaços propícios a
expansão, ocupando grandes extensões de terras, além de degradar o meio ambiente,
substituindo a paisagem natural por outros cultivos, expressos nas rugosidades das
transformações do campo. Manifestam nas formas da divisão do trabalho e na exclusão social,
onde pode ser evidenciado na comunidade rural de Araras, caracterizado por sujeitos
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povoando áreas de vales, sem quaisquer recursos para construir infraestrutura e poder
participar do processo da lógica de reprodução capitalista.
Exemplo dessa constatação pode ser verificado através dos diálogos com as famílias
com aplicação do roteiro de entrevistas e, até mesmo, em alguns órgãos oficiais do município
(Emater), a qual tem atendido uma demanda elevada de agricultores em busca de créditos
financeiros para a estruturação de seu estabelecimento rural, para uma participação efetiva na
reprodução mercadológica.
Todas essas transformações promoveram uma nova divisão social do trabalho em
Morrinhos, pós 1970, o que promoveu transformações na estruturação social, na forma de
agrupamentos sociais e nas relações de divisão territorial do trabalho. Os impactos sociais são
diversos e expressos através da substituição do trabalhador rural por maquinários,
concentração fundiária, desapropriação do homem “cerradeiro” e metamorfoses culturais
marcam essa nova realidade. (ALVES, 2015).
Ao reportar o conceito Território, sem que soe um certo “descuido” será
estreitamente relevante considerar as ideias de Souza (2013) e Saquet (2013), os quais
fundamentam o território, como “espaço definido e delimitado por e a partir das relações de
poder”. Todavia, essa reflexão continua de forma aprofundada para que não se faça
insuficiente para um entendimento pouco expressivo.
Dessa maneira, a conceituação de poder na perspectiva de Souza (2013), remete a
que o território seria uma conjunção dos conceitos de espaços e poder. Que o mesmo pode ser
poder concebido com ajuda da ideia do poder, tão logo se entende que o poder é exercido por
meio do território e que se fortalece por intermédio da organização por grupo de pessoas,
alcançando os limites espaciais.
[...] não é apenas o território que só pode ser concebido, concretamente, com a ajuda
da ideia de poder. Embora talvez soe muito menos evidente (mas não deveria...),
também o poder só se exerce com referência a um território e, muito
frequentemente, por meio de um território. (SOUZA, 2013, p. 87).

Eleger a categoria território para melhor compreender o município de Morrinhos
(GO) e Araras, não se faz obrigatoriamente dedicar um capítulo para elucidar tal conceito,
considerando a existência de várias obras que provocam uma discussão aprofundada sobre
território e com um nível bem maior de competência. Aqui, assevera-se apenas para fins de
entender a proposta da pesquisa, atendendo a um parâmetro de compreensão das alterações
espaciais, desde a paisagem até as relações sociais cristalizadas em Araras. As motivações
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precedem desde os grupos de pessoas até mesmo às formas individualizadas, concatenadas
nas expressões culturais, potencializando uma dinâmica determinada pelo espaço e pelos
desejos dos indivíduos que ali a compõem.
Na descrição e argumentação de Saquet, fica evidente que a cristalização de poder
como forma de apropriação, dominação, ocupação, ritmos, valores se fazem necessários para
a compreensão da formação do território. Nessa perspectiva, a compreensão de território
perpassa formas de disputas, conflitos, relativamente envolvidos por uma dinâmica cultural,
política, econômica, social e relações identitárias e as diversas redes.
Conforme Saquet (2013), por meio de várias outras obras, destaca e considera os
componentes indispensáveis ao território, ou seja, as redes, a identidade e o poder, enfim, a
identificação ou não das formas e conteúdos do território, o movimento interno e externo , os
fluxos e as articulações. A apreensão ou não da ideia e da matéria, conjugadas ou não, no real,
também foi observada. E esta é uma questão importante, porque é fundamental não se separar
a (i)materialidade da vida, que se revela ao nosso olhar e compreensão, através da relação
economia-política-cultura-natureza no processo de territorialização, e se traduz em objetos e
relações, cotidianamente.
Isto é, o poder significa, nessa perspectiva, relações sociais conflituosas e
heterogêneas, variáveis, intencionalidades; relações de forças que extrapolam a
atuação do Estado e envolvem e estão envolvidas em outros processos da vida
cotidiana, como a família, as universidades, e igreja, o lugar de trabalho etc. o
desenvolvimento das relações de poder e da ideologia se faz fundamental porque,
nesta, age-se na orientação e constituição do eu, do indivíduo, integrando-o à
dinâmica socioespacial através das mais distintas atividades da vida em sociedade. A
ideologia molda comportamentos e atitudes, condiciona normas e regras e viceversa. O território, nesta multidimensionalidade do mundo, assume diversos
significados, a partir de territorialidades plurais, complexas e em unidade. E esta é
uma questão fundamental, que marcou a redescoberta do conceito território sob
novas leituras e interpretações: mudam os significados do território conforme se
altera a compreensão das relações de poder. (SAQUET, 2013, p.32-33)

É frente a essa configuração que Morrinhos encontra-se atualmente, e o quadro que
se desenha na comunidade rural de Araras também é de heterogeneidade. Araras apresenta um
processo histórico que se articulou com a inserção da pecuária extensiva e da agricultura de
autoconsumo.
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2.3.2 Cooperativa Mista de Produtores Rurais de Morrinhos (Complem): um agente
empresarial da modernização do campo e do agronegócio no município de Morrinhos
(GO)
Para melhor compreender a dinâmica do município de Morrinhos, faz-se necessário
conhecer um pouco sobre a Cooperativa Mista de Produtores Rurais de Morrinhos
(Complem). A qual tem um papel importante na construção das transformações decorrente da
consolidação da modernização da agricultura no município. A Complem é uma agroindústria
que atua na transformação de leite in natura em leite pasteurizado, em leite em pó e em
UHT/longa vida, iogurtes, queijos, requeijão, manteiga e doces, denominados produtos
Compleite. Os lácteos da linha Compleite estão no mercado consumidor desde o início dos
anos 1990.
Porém, a Complem foi criada oficialmente em 26 de junho de 1978, por um grupo de
200 produtores de leite, que encontraram no cooperativismo uma saída para seus problemas
de comercialização da matéria-prima. Hoje, entre associados ativos e inativos somam-se
aproximadamente 4 mil. Associado ativo é aquele que está entregando sua produção de leite
na Cooperativa. Inativo é aquele que continua ligado à Cooperativa como cooperado, mas
parou de entregar porque não produz mais leite ou vendeu a propriedade, entre outras razões.
Cerca de 20 mil pessoas, hoje, estão ligadas à Complem, sejam como funcionários,
atualmente em número de 800 e colaboradores indiretos, como transportadores e empregados
das fazendas.
A empresa encontra-se sediada no município de Morrinhos. Sendo composta por 13
filiais localizadas em: Aloândia, Água Limpa, Aparecida de Goiânia, Buriti Alegre, Caldas
Novas, Corumbaíba, Edealina, Edeia, Goiatuba, Itumbiara, Indiara, Pontalina e Rio Quente.
Além de dois centros de distribuição de lácteos Compleite, localizados em Aparecida de
Goiânia/GO e Brasília/DF.
O processamento e industrialização de leite in natura demostram que a Complem
recebe diariamente cerca de 200 a 300 mil litros de leite. Desse total, cerca de 70% do leite
captado é industrializado; já os outros 30% são vendidos a terceiros como leite resfriado, o
spot. A produção também é representada pelas fábricas de sal e ração, indústria de produtos
lácteos, laticínios, armazém graneleiro, fazenda-modelo os quais formam, segundo dados da
Complem, o seu Complexo Industrial, localizado no Distrito Agroindustrial de Morrinhos
(Daimo). Sendo composta também pela boutique, posto de combustível, depósito, loja
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agropecuária, escritório administrativo e supermercado, localizados na parte urbana da cidade
de Morrinhos.
A Complem é administrada pelos próprios associados, que são eleitos durante a
Assembléia Geral Ordinária, realizada anualmente no mês de março. Tem o Conselho de
Administração, composto pelo presidente, diretor comercial e diretor de produção, além de
quatro conselheiros vogais. Esses sete integrantes são eleitos a cada três anos. E todos os anos
são eleitos os novos membros do Conselho Fiscal, constituído de três associados efetivos e
outros três suplentes. Os três conselheiros fiscais efetivos se reúnem uma vez por mês. Já o
Conselho de Administração se reúne toda última terça-feira de cada mês.
A Cooperativa mantém relações diretas e indiretas com empresas estrangeiras, e
brasileiras, o que possibilita a interação de Morrinhos com outros lugares; por outro lado,
assegura a reprodução de capital do lugar, por meio das relações mediadas com suas filiais,
potencializando a geração de empregos e tributos, circulação de mercadorias, convênios e
parcerias firmados com outros estabelecimentos comerciais, fortalecendo a economia
regional.
Acredita-se que essa modelagem da Cooperativa consegue abranger e contemplar um
empoderamento diante de sua cadeia produtiva proporcionada pelas relações diretas e
indiretas desta agroindústria. A compreensão de entrelaçamento que são firmadas entre a
mesma e os suportes advindos de outros segmentos, tanto quanto as que convergem para ela,
assumem papéis fundamentais num movimento contínuo de produção. E os laços firmados
são pontos de partida para a consolidação e a expansão do capitalismo.
A respeito dessa citação, nota-se uma amplitude de recursos que a Cooperativa tem
buscado alcançar para sustentação de sua economia, vinculadas tanto as relações de parceria,
quanto na gama de setores que a compõe, elucidando a transformação e mudanças de lugares
que se integram às novas técnicas de modernização.
Segundo a fala do diretor de produção, a Cooperativa tem crescido bastante nos
últimos anos, cujo trabalho junto aos produtores rurais margeia em uma cooperativa de
integração, acrescido pela captação da matéria prima e oferta de insumos, subsidiada pela
junção dos setores de grãos/pecuária. Contemplada pela realização de uma das maiores feiras
do estado de Goiás (maior feira do setor de leite do Centro-Oeste), a TECNOleite fomentou,
nas suas três últimas edições, cerca de 15 a 30 milhões em negócios. Uma oportunidade de
aproximação da empresa com o cliente e renovação dos conhecimentos, considerando que são
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apresentados, além de insumos agrícolas, maquinários, novidades do setor leiteiro, são
também ofertados cursos, palestras e oficinas de capacitação aos frequentadores.
Desse modo, é reservada uma área, conforme o círculo vermelho na figura 3, para
plantação de variadas culturas ligada à agricultura camponesa e estande para demonstrações
dos produtos (foto 6), contudo observa-se que o enfoque está direcionado ao agronegócio,
como pode ser visualizado nas fotos 7 e 8, tendo como eixo norteador “O AGRONEGÓCIO”.
Dentre todas as sete edições, busca-se viabilizar a comercialização e a negociação dos
produtos; portanto a feira tem retratado uma trajetória de crescimento e evolução do mercado.
Com isso, nota-se como a Complem consolida o agronegócio por meio da disseminação,
apresentando em sua 6ª TECNOleite Complem, onde a mesma estampava em seu anúncio “O
AGRONEGÓCIO JÁ É OURO”.

Foto 5 – vista parcial da feiraa

Autora – MORAIS, Débora R., junho 2017

Foto 6 – Barraca destinada a exposição da
agricultura camponesa
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Foto 7 – Outdoor em frente a Complem
anúncio da 6º edição da feira – 2016

Foto 8 – Estande com a exposição do tema da 6ª
edição da feira - 2016

Autora – MORAIS, Débora R., maio 2016.

Dando continuidade à fala do diretor de produção, a TECNOleite promove, além das
palestras e oficinas, a exposição de equipamentos agrícolas e implementos, estrutura para o
ordenhamento de bovinos (torneio leiteiro), apresentação de produtos, restaurantes e uma área
de descanso para os visitantes e expositores. Ocupa aproximadamente uma área de 60 mil
metros quadrados (figura 3), sendo realizada na fazenda-modelo.
Figura 3 – Croqui de toda a estrutura da feira, e as empresas participantes - 2017

Autora – MORAIS, Débora R.
Fonte – Complem
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A figura 3 é um croqui da estrutura organizacional da feira e os seus expositores,
como a Embrapa, Emater, Vallée, Albasul agronegócio, Volvo, John Deere, Cargill, Ourofino,
Gaúcho Ordenhadeira, Adubos Fronteiras, Caixa, Banco do Brasil e tantos outros. Uma
impulsionadora de negócios, não somente no ramo da agricultura e pecuária, porém em vários
setores do comércio, propagando a chamada tecnologia e novidades do agronegócio, perpetua
um novo desafio, o qual em 2018 passará de TECNOleite para Agro-Tecnoleite, uma feira
voltada para as mais diversas cadeias que fazem parte do agronegócio.
Fato que revela como a Cooperativa, por meio do evento, está difundindo o
agronegócio, e sendo uma multiplicadora da modernização tecnificada. Nessa apropriação e
territorialização do agronegócio, de um lado, os donos das agroindústrias; de outro, donos das
terras, dentre os quais apenas uma pequena parcela é também dos industriais. Mais uma
constatação do desenvolvimento desigual, visto que há várias lógicas e interesses postos no
lugar.

Foto 9 – Tema da 7º da feira

Autora – MORAIS, Débora R.
Fonte – Complem

Além dos cursos/palestras que acontecem nos dias de evento, a Complem
desempenha um trabalho de educação cooperativista, vinculada ao DAC-Departamento de
Assessoria ao Cooperado, visando à permanência dos jovens ou, até mesmo, o retorno dos
mesmos ao campo para darem continuidade às atividades rurais, propondo investimentos e
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injeção tecnológica na propriedade. Promove cursos e treinamento como ‘DIA DE CAMPO’,
sendo orientações sobre os cuidados com os animais para o melhoramento da produção,
alternativas de alimentos para o gado, irrigação, genética do rebanho, como produzir mais por
hectare, recuperação de pastagem, entre outros. Além de prestar serviço de assistência técnica
(técnicos, agrônomos, veterinários, aluguel de maquinários, suporte de um caminhão socorro
e outros) e políticas de crédito rural.
A agricultura moderna tem vínculo direto com a tecnologia, portanto, introduz novas
técnicas e formas de produção, cria novos sujeitos e novas formas de sociabilidades. Dentro
dessa mesma lógica, o próximo capítulo investiga as ações dos agricultores às diferentes
formas de mudanças no processo produtivo e, também, nas transformações do próprio
território.
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3 COMUNIDADE RURAL DE ARARAS: AS ESTRATÉGIAS DE CONSTRUÇÃO
ENTRE CAMPESINATO E AGRONEGÓCIO

Nesta seção, trata-se das análises da pesquisa-campo, considerando a relação de
produção, e como a comunidade rural de Araras se organiza e sua caracterização. Utiliza-se
das obras de José Vicente Tavares dos Santos e José de Souza Martins como basilares para
uma breve discussão sobre agricultura camponesa. Discutem-se as formas que acorreram a
inserção do processo de apropriação em Araras, e suas particularidades. Embora não se
enfatizará a comunidade como categoria, fará observações dos termos usados para área de
estudo. Sendo assim, faz-se necessário uma breve discussão sobre território, como categoria
de análise para essa pesquisa, considerando-se os estudos de Saquet (2013). Todavia, o foco
dessa pesquisa são os fatores empíricos de uma realidade averiguada em campo, até por que
existe uma abrangência de estudos dimensionados ao conceito território – Santos (1978);
Raffestin (1993); Andrade (1995) - relativamente mais qualificados para tal discussão.
Desse modo, elege-se território por ser o melhor conceito para definir poder, fator
que se constitui em Araras. Considerando que na Geografia Crítica, as relações de poder estão
estreitamente condicionadas ao território. Embora, o sujeito, os aspectos simbólicos, culturais,
a identidade com o lugar sejam importantes, como também percebidos e demostrados pelos
moradores dali, que a intitulam como comunidade de Araras. Já na fala do presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Morrinhos, ressalta que o município é vasto em
regiões, como classifica o meio rural. “Região é a melhor definição para expressar o
significado das relações de cunho político e econômico, enquanto comunidade se torna
totalmente excludente, considerando a questão religiosa direcionada ao catolicismo.”
Contudo, por se tratar de um processo amplo e complexo, sem parecer
necessariamente considerar região e comunidade menos relevante do que território. Apenas
observa-se a inexistência de homogeneidade em Araras, relevante expressividade nas relações
sociais, e uma enorme prática nas relações de poder. “A abordagem territorial permite, sem
modismos e denominações maquiadas, compreender elementos e questões, ritmos e
processos, da sociedade e da natureza exterior ao homem.” (SAQUET, 2013, p. 23).

O território significa natureza e sociedade; economia, política e cultura; ideia e
matéria; identidades e representações; apropriação, dominação e controle; descontinuidades; conexão e redes; domínio e subordinação; degradação e proteção
ambiental; terra, formas espaciais e relações de poder; diversidade e unidade. Isso
significa a existência de interações no e do processo de territorialização, que
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envolvem e são envolvidas por processos sociais semelhantes e diferentes, nos
mesmos ou em distintos momentos e lugares, centradas na conjugação, paradoxal,
de des-continuidades, de desigualdades, diferenças e traços comuns. Cada
combinação específica de cada relação espaço-tempo é produto, acompanha e
condiciona os fenômenos e processos territoriais. (SAQUET, 2013, p. 24).

Isso revela um constante processo de reconstrução do território, reforçando a
necessidade de compreender a partir do global, e vice-versa, numa relação constante entre a
realidade vivenciada e o desejo do empoderamento (manter posse do poder), ou seja,
compreender a realidade de Araras, não somente em suas particularidades, mas em relação às
suas formas internas e externas de organização. “Relações de poder que estão nas famílias,
nas universidades, no Estado, em suas diferentes e complementares instâncias, nas fábricas,
na igreja... enfim, em nossa vida cotidiana.” (SAQUET, 2013, p. 25).
Saquet expõe (2013, p. 70) [...] “são as forças produtivas e as relações de produção,
na expansão do capitalismo, que configura o território”. Assim o conceito territorial ganha
significados diferentes, conforme Fernandes (2008, p. 278-279):

De acordo com as tendências das intencionalidades, os territórios podem ser vistos
de diversas formas, por diferentes sujeitos. Dar significados mais amplos ou mais
restritos depende da intencionalidade do sujeito que elabora e ou que usa o conceito.
Eu defendo uma significação mais ampla para o conceito de território. O princípio
da multidimensionalidade pode ser considerado como uma propriedade do
significado do conceito de território. Este é um grande desafio, porque por mais que
se defenda a multidimensionalidade na acepção do conceito de território, as teorias,
métodos e práticas a fragmentam. Mas esta fragmentação não ocorre somente na
multidimensionalidade dos territórios, acontece também na sua multiescalaridade.
[...] o conceito de território passa a ser instrumentalizado para atender aos interesses
de instituições e expressa, então, sua mais cara propriedade: as relações de poder.
Por essa razão, parece-nos que a multidimensionalidade, embora presente na
significação do conceito de território em muitos artigos e documentos, não se
realiza, porque implicaria na socialização das tomadas de decisão. Assim também a
multiescalaridade é completamente desprezada, porque significaria reconhecer os
territórios das diferentes classes sociais. (FERNANDES, 2008, p. 278-279)

Com base em tal questão norteadora, apresenta-se um debate conceitual sobre
território, os diferentes espaços revelam ralações de poder; poder esse que não restringe
apenas ao Estado, como colocado por Claude Raffestin (1993) e Marcelo Lopes de Souza
(2001), sendo uma produção a partir do espaço, o qual serve de suporte para a
territorialização. A ideia de poder também é uma constante na discussão feita por Marcos
Aurélio Saquet (2013). Todavia as diferentes interpretações são feitas mediante as concepções
capitalistas.
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3.1 ENTRE CAMPESINATO E AGRONEGÓCIO: CONTRASTES E CONTRADIÇÕES
DE ARARAS UMA COMUNIDADE RURAL NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS (GO)

Araras, segundo autodefinição dos moradores e até mesmo de algumas instituições
como Emater, é uma comunidade rural localizada a sudeste do distrito sede do município de
Morrinhos, compreendida por uma dinâmica topográfica, com relevos aplainados e manchas
de uma movimentação mais expressiva. Tem uma área total de aproximadamente 95,47 Km²,
fica a 30 Km da cidade de Morrinhos. Limita-se com as demais comunidades, ao norte, com
Currião e Capão Alto, ao sul Cerradão e Areia, a leste com Vinagre e Mata das Araras, e a
oeste com Santa Rosa e Santo Antônio.
A comunidade rural de Araras tem como principais vias de acesso a GO-147, que
liga Morrinhos (GO) a Água Limpa (GO), a GO-443 que conecta Morrinhos (GO) a Rio
Quente (GO); limita-se entre os córregos do Capão e Quincas conforme mostra figura 4,
composta por solos banhados pelo Ribeirão Araras, origem do nome de acordo com relatos
dos moradores e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Morrinhos. Conta com 81
moradias, com aproximadamente 112 habitantes. Dentre os domicílios há dois
estabelecimentos comerciais (denominados localmente de “vendas”) que comercializam
produtos alimentícios e concentram-se às margens da rodovia GO-147, para atender os
viajantes. Tem-se ainda, uma igreja que, além das atividades religiosas, funciona como um
posto de atendimento médico uma vez por mês. Sustenta uma antena instalada em sua
edificação que garante a distribuição de sinal de internet para alguns moradores, conforme
foto 10.

62

LOCALIZAÇÃO DA COMUNIDADE RURAL DE
ARARAS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - GO

Figura 4: Mapa de localização geográfica da comunidade rural de Araras no contexto do estado de Goiás e do
município de Morrinhos(GO).
Org. Morais. D. R. (2016)
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Foto 10 – Fachada da “Capela São Sebastião”

Autora – MORAIS, Débora R., maio 2017

No processo de transformação do município de Morrinhos (GO), a comunidade rural
de Araras vem sendo alterada em suas relações socioespaciais e em seu desenho paisagístico.
Constatado através das entrevistas e da vivência, como agente comunitário de saúde que, por
vezes, atuou na comunidade, percebeu-se que há 20 anos havia um grande contingente
populacional, movimentando a comunidade em suas relações fervorosas, como a prestação de
serviços para os proprietários latifundiários (como cuidar do rebanho, diarista, meeiro), a
realização dos mutirões, o compartilhamento das glebas de terra aos menos favorecidos (cedia
para a moradia), ao mesmo tempo os estranhamentos de ordem “hierárquica” (o grande
proprietário dita as ordens aos pequenos), as tradições ali presente (o engajamento das
festividades religiosas), relações essas sendo difundidas em meio às tecnologias sofisticadas e
ao arsenal mecanizado e aniquilador. (SILVA, 2014).
Percebe-se que Araras vai sendo acometida pelo abandono, onde as relações sociais
agregam novas características, como a ruptura dos relacionamentos mútuos, da cordialidade,
das ações de atividades em grupo, do compartir a terra (arrendado para atividades produtivas),
os quais podem deparar com um novo discurso das questões ambientais e confrontar com seus
saberes tradicionais. A instalação do agronegócio provoca desigualdades, agrega e concentra
valores de soberania a poucos indivíduos. Teubal (2008, p. 139) faz saber, “[...] houve
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momentos de um importante florescimento da agroindústria dentro de um sistema de
interação com fortes desigualdades”.
Segundo Fernandes (2008, p. 280), “as propriedades camponesas e as capitalistas são
territórios distintos, são totalidades diferenciadas, nas quais se produzem relações sociais
diferentes, que promovem modelos divergentes de desenvolvimento”.
As fotos 11 e 12 mostram moradias da comunidade rural de Araras. Nota-se que
existe uma disparidade muito grande nas construções. Algumas com a presença de
infraestrutura, como rede elétrica, bem como, construções mais recentes, água encanada,
pomares com variedades de plantações, currais, embarcadores, barracões e outras com
construções mais humildes e tendo o básico para a sobrevivência.

Foto 11 – Moradia do camponês

Foto 12 – Moradia do grande produtor

Autora – MORAIS, Débora R., setembro 2017

O principal efetivo da pecuária bovina em Araras é formado pela produção de leite.
Observa-se que o mesmo vêm sendo substituído pela pecuária bovina de corte e pelas
atividades agrícolas. Segundo alguns proprietários rurais, a produção leiteira bovina tem
sofrido uma queda significativa, apresentando um descontentamento na maioria dos
entrevistados. De acordo com o técnico da Complem, a produção de leite é uma atividade que
se fazia presente na maioria das propriedades, independentemente do tamanho da mesma,
porém tem sido substituída por atividades agrícolas principalmente nas grandes propriedades.
“Considerando o achatamento do preço do leite, muitos têm buscado alternativas.” Cabendo
à agricultura camponesa continuarem na pecuária bovina de leite e com demais rebanhos
(galináceos, suínos, equinos, produção de ovos), para o autoconsumo e para a comercialização
do excedente no comércio local.
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Na pesquisa-campo, foi possível diagnosticar essas mudanças de atividade e até
mesmo como elas estão associadas ao tamanho da área e ao tipo da topografia do relevo,
conforme mostra os gráficos 2 e 3.
Como pode ser observado no gráfico 2, grande parte das 81 propriedades de Araras,
está direcionada à pecuária bovina de leite11, todavia percebe-se o crescimento na pecuária
bovina de corte e na produção de grãos. Essa realidade nem sempre foi assim, os moradores
ressaltam que a mesma área há uns oito anos, tinha o leite como principal produto nas
propriedades.
Em conversa com um dos moradores, foi-nos relatado que “o leite não está
compensando, estamos pagando para produzir. O dinheiro do leite não dá para pagar as
despesas da fazenda”! Esses moradores confidenciaram que, embora sejam aposentados,
ainda ordenham algumas vacas para completar a renda familiar. Como esse relato, existem
outros parecidos; assim, outros camponeses desistiram e conformaram em apenas produzir
para o consumo. Esses estão classificados no gráfico 2, como outras atividades que abrangem
também as propriedades para outros fins (casa de pesca, passeio).

Gráfico 2 - Comunidade rural de Araras: atividades desenvolvidas em 2016.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Organização: MORAIS, Débora R. de

11

Dentre as 81 propriedades visitadas não foi possível aplicar questionário e fazer entrevista com todas elas.
Porém, em conversa informal com o morador ou até mesmo com a vizinhança, levantou-se as principais
atividades que se estabelece em Araras.
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Na comunidade, percebe-se que grande parte das propriedades foi sendo adquiridas
através de heranças. Onde foram sendo divididas em várias partes menores, sendo, muitas
vezes, até mesmo vendidas a outras famílias. No gráfico 3, estabelece a divisão das áreas em
módulos fiscais12, para caracterizar o tamanho dos estabelecimentos (para o município de
Morrinhos estabelece-se 40 hectares para cada módulo fiscal). Observa-se que há uma grande
porcentagem de propriedades pequenas, onde muitas delas estão situadas em relevos mais
movimentados, dificultando a inserção de novas atividades produtivas. Até mesmo o
agronegócio está inserido nas áreas de maiores declividades, todavia ele aplica-se à dinâmica
de aproveitamento de cada espaço com atividades que melhor se adaptam-no. Tendo uma
produção diversificada, desde a produção de grãos, a pecuária bovina de corte e, até mesmo, a
leiteira.

Gráfico 4 - Comunidade rural de Araras: tamanho das 81 propriedades.

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016. Organização: MORAIS, Débora R. de

De acordo com as entrevistas, a formação da comunidade rural de Araras ocorre por
famílias tradicionais (famílias de Mendonça e Basílio); no entanto, a consolidação de novas
técnicas e implementos para produzir no Cerrado, estabelece-se pela migração de famílias
vindas do estado de São Paulo (famílias Saran, Chiari e Delacorte), quando reluz alternativas
para efetivação da produtividade. Segundo um dos entrevistados: “Antes dos paulista

12

O módulo fiscal (MF) é medido em hectares e é definido por Município, cuja tabela está anexa à Instrução
Especial Incra nº 20, de 1980. Os municípios que foram criados após 1980 tiveram o valor de seu módulo fiscal
fixado por outros atos normativos daquela autarquia federal.
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chegarem era tudo ‘capuera’ criava uma cabeça de gado para cada alqueire. Logo veio
aquele tanto de lavora.”
Dessa forma, conforme Silva (2015) as propriedades vão sendo divididas pelos
herdeiros e, muitas vezes, vendidas para outras famílias.

[...] a terra foi dividida entre os herdeiros diretos, que permaneceram com ela,
venderam-na a um de seus irmãos, ou a comercializou com outro indivíduo. Os
agregados migraram para a fronteira agrícola, ou para os centros urbanos. Portanto,
as grandes fazendas foram se transformando em propriedades camponesas,
conduzidas pelo trabalho familiar, ou por agregados que almejassem cultivar
lavouras sob o regime de meação. [...] as pequenas propriedades, com as partilhas
subsequentes entre herdeiros têm se tornado minifúndios, incapazes de sustentar a
família proprietária, com isso a tendência é sua aquisição por médios ou grandes
proprietários, o que amplia a área de domínio destes. (SILVA, 2015, p. 97-98).

O setor agrícola em Araras é uma importante fonte econômica para o município de
Morrinhos. Segundo o agrônomo da Agrodefesa, no que se refere à produção agrícola, revela
que o maior crescimento nos últimos anos foi alcançado pela produção de soja, milho e
tomate, apresentando um crescente número de pivôs. (FOTO 13)
Foto 13 – Vista parcial de cultura de tomate irrigado, confrontando com pastagem ao fundo

Autora – MORAIS, Débora R.
Fonte – Pesquisa de campo, maio de 2017

O aumento do índice de plantação de lavouras na comunidade rural de Araras é
recorrente nas fala dos proprietários, sendo um fenômeno justificado pela insatisfação com a
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pecuária bovina leiteira. Observa-se que o cultivo das lavouras é estabelecido nas áreas mais
planas, enquanto as áreas com maiores declividades, e fundos de vale, estão direcionados à
pecuária bovina de leite ou de corte, conforme mostra as fotos 14 e 15. No entanto, é
relevante pontuar que a ocupação das áreas com maior irregularidade no relevo não é
exclusivamente da agricultura camponesa; o agronegócio ocupa essas áreas com as atividades
de pecuária bovina de corte e leite.

Foto 14 – Área de pastagem destinada à pecuária leiteira e de corte bovina em Araras

Autora – MORAIS, Débora R., maio 2017.

Foto 15– Área destinada ao plantio de lavouras, segundo plano, área de pecuária

Autora – MORAIS, Débora R., maio 2017.
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Na foto 16 percebe-se que além do plantio de lavouras por irrigação, têm-se as
lavouras sazonais, as quais também ocupam áreas mais planas, sendo ocupadas por gado de
corte, fora da época do plantio. Na pesquisa-campo observou-se que o cultivo de lavouras tem
crescido nas grandes propriedades, com áreas propícias para essa atividade.

Foto 16 – Área de destinada ao plantio de lavouras sazonal na comunidade rural de Araras

Autora – MORAIS, Débora R., maio 2017.

Há uma presença significativa da pecuária bovina leiteira nas propriedades
camponesas, as quais em sua maioria, se estabelecem-se em áreas com grande irregularidade
no relevo. Nestas propriedades, por mais que exista uma insatisfação com a pecuária bovina
de leite, a mesma se destaca como principal renda familiar. A foto 17 mostra as características
de uma unidade de produção camponesa em Araras.
A produção leiteira bovina é indispensável para a maioria dos camponeses, não
somente pelo autoconsumo ou pela segurança da renda. Todavia o medo, a insegurança de
não saber realizar outras atividades, os colocam-nos praticamente engessados. Uma discussão
relevante que contradiz a leitura de muitos estudiosos, os quais limitam-se em pontuar que os
camponeses estabelecem apenas um olhar de pertencimento com à terra, e não que a mesma
pode ser rentável de acordo com o que produz. Percebe-se que o agricultor camponês em
Araras, realmente, demostra uma amorosidade para com a terra, e é visível seu anseio em
novas conquistas que vão além de seu autoconsumo. Entretanto a falta de capacitação, a
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insegurança em arriscar em algo desconhecido, aterroriza-os e os condicionam a continuarem
nas atividades que sabem desempenhar e que, historicamente, fizeram-nas.
Segundo Shanin (2005, p. 9), “os camponeses [...] persistem, ao mesmo tempo em
que se transformem e se vinculem gradualmente à economia capitalista circundante, que
pervadem suas vidas”.
Ainda com Shanin (2005, p. 9) afirma-se que:

Eles servem ao desenvolvimento capitalista em um sentido menos direto, um tipo de
“acumulação primitiva” permanente, oferecendo mão-de-obra barata, alimentação
barata e mercados para bens que geram lucros. Eles produzem, ainda, saudáveis e
tolos soldados, policiais, criadas, cozinheiras e prostitutas; o sistema pode sempre
fazer algo mais de cada um deles. E, obviamente, eles, isto é, os camponeses, dão
trabalho e problemas para os estudiosos e funcionários, que quebram a cabeça em
torno “da questão do seu não-desaparecimento” (SHANIN, 2005, p. 9).
Foto 17 – Propriedade camponesa na comunidade rural de Araras

Autora – MORAIS, Débora R., maio 2017.

Percebe-se que o agricultor camponês da comunidade de Araras, além do desafio de
se estabelecer na propriedade, supera-se pela influência e o consolo de dias melhores.
Identifica-se na realidade local o que é defendido por Shanin (2005, p. 10): “ [...] o Estado
transformou a economia camponesa através da imposição da centralização monopolista da
troca rural, o que, ao mesmo tempo em que limitou a burguesia rural, estabeleceu uma
“gigantesca manufatura dispersa [...].” (SHANIN, 2005, p. 10).
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A incorporação de novas formas na produção camponesa contribui para o abandono
de sua propriedade. Parcela dos “moradores do campo” acaba sendo expulsa de seus espaços
pelo processo de mecanização do campo e busca subterfúgios na vida urbana. A vida no
campo começa a sofrer várias transformações pela implantação de novas técnicas e o uso cada
vez menor da mão-de-obra humana, cujo processo vem acompanhado por politicas de
incentivos governamentais13, “permitindo” que os mesmos tenham condições de produzir em
suas respetivas atividades - preestabelecido pelo sistema.
As relações de dominação e exploração utilizadas pelo agronegócio sobre o
trabalhador camponês dão origem aos conflitos territoriais. Em Araras, os conflitos existem,
pois no campo das estratégias, os camponeses lutam por sua autonomia política e econômica,
enquanto o agronegócio utiliza-se de estratégias para a manutenção de sua lógica e seus
princípios.
Segundo Fernandes (2008, p. 296):

[...] deve-se considerar a conflitualidade existente entre o campesinato e o
agronegócio que disputam territórios. Esses compõem diferentes modelos de
desenvolvimento, portanto formam territórios divergentes, com organizações
espaciais diferentes, paisagens geográficas completamente distintas. Nessa condição,
temos três tipos de paisagens: a do território do agronegócio que se distingue pela
grande escala e homogeneidade da paisagem, caracterizado pela desertificação
populacional, pela monocultura e pelo produtivismo para a exportação; o território
camponês que se diferencia pela pequena escala e heterogeneidade da paisagem
geográfica, caracterizado pelo freqüente povoamento, pela policultura e produção
diversificada de alimento – principalmente – para o desenvolvimento local, regional
e nacional; o território camponês monopolizado pelo agronegócio, que se distingue
pela escala e homogeneidade da paisagem geográfica, e é caracterizado pelo
trabalho subalternizado e controle tecnológico das commodities que se utilizam dos
territórios camponeses. (FERNANDES, 2008, p.296)

Lavouras com uso de atividades mecanizadas estendem suas folhagens aos limites
das matas, das veredas e dos resquícios de formas do passado como a pequena igreja - ponto
inclusive de encontros, de festas e orações da comunidade rural. Porém, percebe-se na
sutileza, na mudança da paisagem e das ações de trabalho, que as atividades laborais
pretéritas, da agropecuária tradicional, da pequena lavoura familiar (do bananal, do plantio de
batata doce, do pequeno roçado) ou da criação de gado miúdo, especialmente o de leite, dão
lugar para a inserção do agronegócio, que detém e articula os avanços da técnica.

13

Linhas de créditos que atraem os produtores, os quais acreditam na possibilidade de integrar ao mercado, sem
sensibilizar para as garantias que serão agregadas no momento contratual.
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Presenciam-se mudanças acentuadas nessa comunidade, a partir da incorporação da
modernização da agricultura, substituindo uma agricultura de autoconsumo/pecuária
extensiva, por uma pecuária mesmo que ainda extensiva, balizada em uma produção em
escala maior, tendo a propriedade um nível de estruturação, ou seja, com a implantação de
cercamentos e ampliação das áreas de pastagens, suporte suplementar ao gado, e a
padronização das espécies animais (raça leiteira).
O rebanho bovino presente na comunidade é da raça Girolando, tendo como
suplementação (silagem), maior parte adquirida por meio da Complem. Enquanto o agricultor
camponês não investe em rebando Girolando puro, pois o relevo (íngreme) não possibilita o
movimento do mesmo, a suplementação é feita através da moeção da cana-de-açúcar
misturada com ração (proteinado).
Uma nova configuração foi desenrolada a partir da década de 1970, em Araras, cujas
atividades se reproduzem de acordo com as exigências do capital. E, é nesse rearranjo que
Araras encontra com a instalação de novos segmentos produtivos (lavouras/gado de corte),
descortinando os desdobramentos do discurso de desenvolvimento e modernização
configurados pelo agronegócio, influenciando na valorização da terra, diminuição
populacional, êxodo de jovens, ritmos diferenciados (nas técnicas de produção e a
comercialização da mesma).
A necessidade da produção de maneira efêmera tem articulado formas produtivas
impactantes ao meio ambiente, contudo, os agentes modificadores desse espaço estão cada
vez menos sensibilizados com os gargalos impostos pelo capitalismo (lucratividade),
considerado o nível de alienação ao sistema e suas relações de poderes. O ser humano não se
contenta apenas na transformação do espaço para atender suas necessidades, ou seja,
interpreta o meio onde vive como mercadoria, provocando a usurpação e degradação do
ambiente.
Sabe-se que o avanço de novas tecnologias possibilita apropriação cada vez mais
acirrada do espaço, provocando mudanças das relações e valores sociais, nos interesses e
técnicas sociais. Segundo Santos (1996, p. 126) “um grande número de autores modernos e
clássicos afirmam que o espaço é apenas um reflexo da sociedade, uma tela de fundo onde os
fatores sociais se escrevem à vontade, na medida que acontecem”.
Araras é mais um reflexo das contradições que o capital insere no campo, onde a
resistência vai aos poucos dando lugar ao desejo de participar dessa nova configuração. Não
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por uma ação orquestrada por movimentos sociais, mas resiste pela própria estrutura física;
assim a natureza, ao mesmo tempo em que é palco, é também sujeito. Sua geomorfologia e
estrutura pedológica contrastadas com áreas de relevo plano e suavizados (foto 18) propícias
ao uso de maquinário, nas áreas de vale e relevo movimentado (foto 19), que permitem a
sobrevivência da agricultura camponesa, que resistem juntamente com a natureza a sua
própria natureza, colocando alguns sujeitos em condições vulneráveis. De modo, que os
indivíduos ficam reféns não apenas da morfologia do espaço natural, contudo das relações de
poder.

Foto 18 – Área de relevo plano em Araras

Autora – MORAIS, Débora R., maio 2017.

74

Foto 19– Área de relevo íngreme em Araras

Autora – MORAIS, Débora R., maio 2017.

Nas figuras 05 e 06 pode-se observar como: a) a cobertura do solo na comunidade
rural de Araras foi alterada pelas atividades estabelecidas agropecuárias ao longo das quatro
últimas décadas; b) áreas que sofreram maiores investimentos; c) os diferentes elementos que
contribuíram para construção e reconstrução do território. As ações estatais, as políticas
públicas voltadas para o campo e o agronegócio, a atuação de agentes externos levaram a
transformação não somente de Araras, do município de Morrinhos, porém de acordo com
cada realidade.
Contextualizada por Rodrigues (2014),

É neste período que o desenvolvimento rural é, convenientemente, transformado em
objetivo a ser alcançado pelas comunidades camponesas, a partir da aplicação de um
conjunto de políticas públicas e esforços de modernização dos territórios. É uma
forma de gestão do território, portanto, de controle social, impõe-se as normas para
alcançar o desenvolvimento desejado pela sociedade. Todavia, esse
desenvolvimento não aconteceu de forma homogênea, mesmo porque as ações
foram desenvolvidas em comunidades rurais com construções sócio-culturais não
idênticas. (RODRIGUES, 2014, p. 13).
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Figura 5: Mapa de uso e ocupação do solo da comunidade de rural de Araras no ano de 1975
Org. Morais. D. R. (2017)
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Figura 6: Mapa de uso e ocupação do solo da comunidade de rural de Araras no ano de 2017
Org. Morais. D. R. (2017)

Conforme mostra as figuras 5 e 6, observa-se que entre os anos de 1975 até os dias
atuais, que o uso e ocupação do solo se deu de forma expressiva e de maneira heterogênea;
em primeiro momento, devido às atividades pecuárias com o modelo tradicional e,
consequentemente, com a incorporação das atividades produtivas através do desenvolvimento
de tecnologias (agronegócio).
Ao analisar os mapas, percebem-se mudanças significativas no uso do solo; todavia,
essas transformações podem causar dualidades: de um lado, a necessidade do
desenvolvimento tecnológico e uma maior produtividade e, por outro os impactos ambientais
resultantes desse processo.
A degradação ambiental no município de Morrinhos (GO), evidenciado em Araras,
tem sido de grande expressão, consistindo em enormes quantidades de pivôs (foto 20),
podendo levar à contaminação dos leitos dos cursos d’água pela imensa quantidade de
agrotóxicos utilizada nas lavouras e ao assoreamento dos recursos hídricos proporcionado
pelo solo desnudo (atividades agropecuárias).
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De acordo com ZEEGO,

Uma das maiores concentrações de pivôs centrais da Microrregião Meia Ponte está
situada no geossistema denominado Chapada de Morrinhos – Médio Ribeirão das
Araras, cuja rede de drenagem converge para o rio Piracanjuba pertencente à Bacia
Hidrográfica do Rio Corumbá. Esta área a que se refere ZEEGO integra a “região
Araras”.

Figura 7: Mapa de declividade da comunidade de rural de Araras no ano de 2017
Org. Morais. D. R. (2017)
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Foto 20 – Uso de pivô na Comunidade Rural de Araras – Morrinhos (GO) - 2017

Autora – MORAIS, Débora R., maio 2017.

Na Comunidade Rural de Araras restou muito pouco da pecuária extensiva, da
agricultura tradicional, pois a agropecuária moderna, com os maiores índices de produção e
produtividade do país, expulsou as “velhas” formas de uso e exploração da terra para as áreas
de fronteiras, para as áreas urbanas e/ou para os fundos de vales (foto 21) que se tornaram
refúgios para os trabalhadores rurais desterritorializados.

Foto 21 - Moradia do camponês em área de fundo de vale

Autora – MORAIS, Débora R., maio 2017.
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Desde o final dos anos 1970, tem-se verificado uma série de mudanças econômicas e
institucionais vinculadas ao processo de liberalização dos mercados e de
crescimento do domínio do capital financeiro em escala global, com impactos
diversos sobre a produção agrícola. Verifica-se a reestruturação de cadeias
produtivas do sistema agroalimentar em nível global, sob a coordenação de cada vez
mais poderosas corporações transnacionais envolvidas com a produção de insumos,
processamento e comercialização da produção, e o estabelecimento de uma nova
divisão internacional do trabalho. (MARQUES, 2008, P.53).

A agricultura camponesa tem ganhado uma nova dimensão produtiva e, até mesmo,
alterações no modo de vida. Conforme Marques (2008, p. 52) salienta, “os camponeses
também têm apresentado uma surpreendente flexibilidade e capacidade de adaptação”.

Além disso, a ação política dos camponeses tem alcançado resultados positivos em
certos casos e obtido do Estado a realização de políticas visando protegê-los dos
efeitos destrutivos do mercado e mesmo promover e apoiar a sua recriação, como é o
caso da adoção de medidas como a reforma agrária. (MARQUES, 2008, p.52).

Um dos casais entrevistados optou por mudar de atividade, substituindo a pecuária
bovina leiteira pela piscicultura, em 2014. Foram mais de vinte anos de dedicação as vacas e
ao cultivo de hortaliças. Porém, o trabalho era muito e a rentabilidade pouca. Determinado a
mudar a realidade financeira e proporcionar mais qualidade de vida para a família, o casal
buscou empreender em um novo negócio em sua propriedade. O produtor acreditou na
piscicultura, e as mudanças foram acontecendo aos poucos. “Comecei com um tanque, depois
fiz outro, até que resolvi vender todas as minhas vacas e investir o dinheiro na piscicultura.
Não me arrependo. Continuo trabalhando muito, porém a vida está mais tranquila. Cuidar de
peixes é mais sossegado e estou mais satisfeito com o que faço”.
Com o investimento, além de instalar os doze tanques, o casal conseguiu montar a
estrutura de um pesque-pague. Os quiosques, com tanques para pesca e uma área de
alimentação chamam a atenção dos visitantes. Hoje, o local é um dos mais frequentados no
município de Morrinhos (GO). Nos finais semana e feriados eles chegam a receber cerca de
duzentas e cinquenta pessoas. Entre os pratos preferidos dos frequentadores estão as
almôndegas de peixe, que ela aprendeu a fazer no curso de Processamento de carne de peixe,
oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Goiás). “Gosto muito de
fazer os cursos oferecidos pelo Senar, fiz o de Cozinha rural e o de Processamento de carne
de peixe. Com eles aprendi dicas interessantes para aproveitar a carne de peixe e fazer as
almondegas que o pessoal tanto adora”, explica.
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Mas, não foi apenas a capacitação da área de alimentação do Senar Goiás, que
contribuíram para impulsionar o negócio de piscicultura do casal de Morrinhos. Eles também
fizeram os cursos de Administração Rural e Piscicultura.
O sucesso da piscicultura na propriedade é exemplo que a formação profissional e
assistência técnica contribuem com o a tomada de decisão e o desenvolvimento de
agricultores camponeses. As ações como cursos e treinamentos impulsionam as atividades do
homem do campo, gerando mais competividade e qualidade de vida.
A criação de tilápia, tambaqui e pintado na propriedade é feita no sistema de tanque
escavado. Porém existe também o sistema tanque - rede, esse é mais utilizado para represas e
rios. Hoje, a renda da família gira exclusivamente em torno da piscicultura e do pesque-pague.
Valdir conta que comercializa cerca de 500 quilos de peixe por dia. A carne é vendida no
comércio do município de Morrinhos. Mas, o piscicultor faz planos para aumentar a
produção; ele pretende abater cerca de mil quilos de peixes por dia. Ele trabalha também na
construção de um abatedouro de peixe. A construção está adiantada, porém ele aguarda
liberação de crédito para concluir a próxima etapa. Valdir pretende abastecer toda a região de
Morrinhos.

Foto 22 – Casal em sua propriedade na comunidade rural de Araras

Autora – MORAIS, Débora R., outubro 2017.
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Foto 23 – Um dos poços de pesca

Foto 24 – Fogão a lenha

Autora – MORAIS, Débora R., outubro 2017.

Considera-se, portanto, que a incorporação do novo processo de produção na
propriedade do casal piscicultores, foram evidentemente incentivadas por programas
governamentais. “Quando um território já constituído torna-se alvo de interesse para sujeitos
de fora dele, estabelece-se uma disputa. [...] O Estado intervem através de políticas públicas
geralmente para favorecer os interesses do capitalismo, [...].” (RODRIGUES, 2014, p. 62).

O que remete à necessidade de políticas públicas conjuntas, voltadas para a
produção camponesa. No entanto, o que se depreende da análise é que no Brasil há
políticas setoriais, que privilegiam determinados produtos, produtores e regiões, não
preferencialmente políticas territoriais, que levem em conta os sujeitos presentes nos
territórios. É fato que as políticas de comercialização por meio de compras
institucionais têm sido importantes, mas se mostram insuficientes, diante da
necessidade de apoio ao beneficiamento da produção, à logística de transporte,
enfim a desburocratização do acesso ao crédito para a produção camponesa.
(SILVA, 2015, p. 106).

No diálogo com alguns produtores pertencentes à árvore genealógica de famílias
tradicionais da comunidade, relatam que o seus chegaram adquirir grande porções de terra de
cerrado para conseguir criar uma pequena parcela de bovinos, pois os mesmos não sabiam
como cultivar o solo praticamente “improdutivo”. “havia uma pastagem que chamavam
capim gordura, o qual suportava uma cabeça por cada alqueire. Assim, se estabeleceram os
migrantes paulistas que compravam a terra a preço de galinha morta e acumularam grande
extensão de terra para criação de gado”. Porém, com a chegada dos sulistas14 e suas
percepções sobre cultivo e instrumentos, os mesmos romperam paradigmas dos povos
tradicionais.
14

Quando refere-se a expressão sulista, também são designados os paulistas como é de costume na comunidade.
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Respectivamente por Mendonça e Thomaz Júnior (2004):
Tradicionalmente, essas áreas não eram valorizadas e uma vez tidas como
improdutivas poderiam ser comercializadas a preços ínfimos, que ainda assim eram
altamente lucrativas. De outro, os sulistas empresários rurais oriundos dos Estados
da região Sul e de São Paulo, que possuíam experiência na agricultura moderna, já
iniciada nessas áreas com o cultivo do trigo e da soja, se deslocam-se para o
Cerrado, atraídos pela disponibilidade de recursos técnicos e tecnológicos e pelas
políticas de fomento do Estado; adquirem as terras baratas e iniciam o processo de
transformação das paisagens de Cerrado em grandes campos de cultivo e de criação.
(MENDONÇA; THOMAZ JÚNIOR, 2004, p. 46).

3.2 ARARAS UMA COMUNIDADE DE PRODUÇÃO E (RE)EXISTÊNCIA CAMPONESA

O município de Morrinhos (GO) foi o que apresentou maior índice de crescimento da
produção leiteira no período de 1970 a 1980, registrando taxa de 14,7%, segundo o Sindicato
Rural de Morrinhos, fato que pode ser explicado pela organização dos produtores na
constituição da Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos – Complem, no final
da década de 1970.
O município também apresenta uma agricultura camponesa que ainda desenvolve
suas atividades de forma familiar e com algumas técnicas tradicionais. Estes agricultores, em
sua maioria, são os que expressam maior apego à terra, e quem garante parte da diversidade
produtiva da agricultura local, além de serem grande abastecedores de leite da COMPLEM,
da feira de hortifrutigrajeiros e outros produtos, conforme a foto 25. Mas que, ao mesmo
tempo em que são alçados pelo processo produtivo que dinamiza o município, também são
marginalizados na economia agrícola local.
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Foto 25 - Feira de domingo em Morrinhos

Autora – MORAIS, Débora R., outubro 2015.

Conforme Ribeiro (2005, p.221),
[...] o surgimento das cooperativas se deram dentro da lógica da revolução verde, de
acordo com os estímulos dados pelo Estado, que incentivou a criação de
cooperativas com a missão de auxiliar na transição da agricultura regional para a
agricultura industrialmente integrada. Por isso, as cooperativas criadas neste período
se configuram em grandes empresas, daí não têm características e funções
cooperativistas reais diante de seus cooperados.

Ao buscar interpretar o cenário de Araras, remete à ideia da luta do agricultor
camponês na perspectiva da reprodução não só enquanto permanência na terra, mas enquanto
sujeito participante e integrado ao mercado e aos recursos tecnológicos. A produção de leite
bovino da agricultura camponesa que sustenta a Complem, também é transformado em
produtos (queijo, requeijão, coalhada) para abastecer feiras, escolas e dinamizar a distribuição
de renda dos envolvidos no processo produtivo.
Nesse sentido, os agricultores camponeses subordinados aos parâmetros da
Complem, dependem do seu arsenal empresarial. Como já exposto anteriormente, conforme
Silva e Neves (2012) relatam, a existência de um supermercado, uma boutique, uma loja de
produtos agropecuários, um depósito de ração e de suplementos e um posto de combustível,
viabilizando uma expansão na área de produção/consumo.
O camponês não tem obtido recursos governamentais assim como o grande produtor
às políticas de créditos, sendo que as condições de garantia e o acesso a linhas de créditos
diferem entre os mesmos. Uma vez notório que os atores hegemônicos estabelecem padrões
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de garantias caso a dívida não seja restituída, considerando que, muitas vezes, o agricultor
camponês é seduzido por esses financiamentos, contraindo linha de crédito e não conseguindo
reestruturar sua propriedade.
Todavia, permeia estampado em Araras resquício de uma agricultura camponesa bem
enraízada, sendo cada vez dizimada pela incorporação do agronegócio, cujas empresas rurais
têm se expandido intensamente.
Em Morrinhos, uma situação que já se observa é a falta de continuidade de trabalho
familiar na produção laboral, e as razões para isso são diversas: a diminuição no extrato
demográfico das famílias; a falta de renda no campo, pois a que existe é mínima e insuficiente
para manter um padrão de vida considerado razoável; a venda das pequenas propriedades
situadas em áreas favoráveis à agricultura tecnificada que podem ser incorporadas às médias e
grandes propriedades; a violência crescente no campo, entre outros.
A carência da terra, da mão-de-obra, do conhecimento, do capital faz com que o
produtor aplique baixa tecnologia, preconizando os seus meios produtivos e limitando sua
capacidade de desenvolvimento. A saída da população do campo pela precariedade de
condições, considerando que o trabalho sem o uso de técnicas avançadas se torna bastante
árduo, sem um expressivo resultado, comprometendo o desempenho das atividades laborais.
Alavancando um ponto de partida e a inserção das formas de financiamentos e subsídios e nos
treinamentos e capacitação educativas oferecidos pelo governo, sendo estratégico para a
introduzir esse produto/produtor no modelo do sistema vigente.
Conforme Santos (1996) ponderou, é que o seu espaço tornou-se testemunha de um
momento do modo de produção que se reproduz e se dinamiza em Goiás, de forma variada,
com maior ou menor intensidade, mas que, no território municipal, espelha a lógica da
expropriação rural reconhecida no Brasil, assim como a luta para permanecer nela.
Ao mesmo tempo em que esse discurso possa ser tomado como repetitivo e comum,
a síntese é a seguinte: o que se verifica em Morrinhos é que muitos destes agricultores não
estão obtendo recursos o suficiente para manter suas famílias na terra; então, aquele que tem
condição, sai à procura de melhores oportunidades, fortalecendo o processo cada vez mais
evidente da expropriação, do esvaziamento no campo, da fragilidade da continuidade da
agricultura familiar, por parte de quem realmente se identifica e tem uma história com a terra.
Suas moradias ainda são humildes, o gado não produz leite suficiente, o leite, tirado
manualmente e conservado em tambor lhe faz ‘escravo’ do trabalho, ainda que a produção
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seja baixa, mas a renda familiar depende disso, e a idade avançada de alguns, não permite a
lida na terra, com o mesmo vigor da mocidade.
Ao analisar as fotos 26 e 27, as mesmas demostram as desigualdades
socioeconômicas vivenciadas em Araras; pode-se dizer que o Cerrado se confronta por
disputas territoriais, sendo a mesma desigual e contraditória. Uns disputam o poder e a
concentração de riqueza, enquanto o outro contenta-se em ter no lugar (seu pedacinho de
chão) o direito de ser.
Foto 26 – Propriedade do camponês

Foto 27- Propriedade do grande produtor

Autora – MORAIS, Débora R., setembro 2015

O tempo lento de muitos produtores tem sido o tempo de suas realidades, mas a
investigação tem revelado que isso ocorre, não porque os sujeitos querem, mas sim, por que
não podem ter acesso a insumos e implementos rurais que mudem o seu destino e acelerem
sua vida, sua produção, sua economia e sua história.
O modo de vida dos camponeses de Araras é determinado pelo cotidiano, que
combina com a prática cultural, com ciclo de trabalho e meio ambiente; porém, com a
interferência do agronegócio, veem se estabelecendo uma nova organização no modo de
produção.
Em depoimento, constatou que há um sentimento de pertencimento ao lugar por parte
da agricultura camponesa, que consiste na preocupação com o meio ambiente e com
manutenção da propriedade; todavia, percebe-se que as novas necessidades de produção e
consumo promovem uma preocupação na inserção e absorção da tecnologia, como uma
propagadora de sua permanência na terra.
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4 OS EFEITOS SOCIOAMBIENTAIS: A APROPRIAÇÃO DO TERRITÓRIO
CAMPONÊS PELO AGRONEGÓCIO
Este capítulo tem como objetivo elucidar as novas relações de trabalho e analisar as
alterações ocasionadas ao meio ambiente pelo processo de apropriação do agronegócio.
Inicialmente, em Araras verificam-se conflitos pela posse da terra e, principalmente, pela
demanda de água; identifica-se que a mesma vem sofrendo alterações em sua vazão pelo
crescente índice de áreas irrigadas. Por outro lado, nota-se que o agronegócio, além de se
desenvolver em áreas com relevo mais planos, propícia para aplicação de máquinas para o
cultivo do solo, também estão sendo incorporados em ambientes com declividades. Enquanto
a agricultura camponesa se estabelece e tenta sobreviver nas áreas de fundos de vale, com
pouca oportunidade de inserção de técnicas modernas.
4.1 EFEITOS AMBIENTAIS DERIVADOS DA INCORPORAÇÃO DO AGRONEGÓCIO
NA COMUNIDADE RURAL DE ARARAS
Na disputa de poderes arraigados nos dias atuais, observa-se que Araras tenta se
organizar nos moldes do capital, em meio à empregabilidade de novas tecnologias, inicia-se
alterações da paisagem, com grandes extensões de plantações (grãos/pastagens) e em outras
áreas a vastidão da paralização, sujeitos dotados de amorosidade pela terra. Logo, a não
sensibilização, o agronegócio emprega técnicas sofisticas impactando o meio, em ritmo cada
vez mais acelerado.
A busca pela competitividade, principalmente nos mercados externos, promoveu um
reordenamento na agricultura brasileira comercial agroexportadora, alterando sobremaneira,
as formas organizacionais da produção. A necessidade de reduzir custos na produção e na
comercialização, assegurada quase sempre pela adoção de inovações tecnológicas,
possibilitou uma maior integração entre as empresas (cadeias produtivas), ou seja, uma
verticalização da produção com o intuito de centralizar e concentrar esforços, ações e decisões
em vários territórios mundiais/nacionais. A adoção de inovações ocasionou mudanças nas
relações de trabalho e produção. (MENDONÇA; THOMAZ JÚNIOR, 2004).
Em meio à polarização das “técnicas modernas” no município de Morrinhos (GO), a
comunidade rural de Araras destaca-se pelo papel que a mesma representa em sua
configuração produtiva municipal. Neste contexto, nota-se que a mesma agrega em seu
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território uma expressividade de cultivo e terras irrigadas (uma maior concentração de pivôs),
e também na produção de leite bovino.
A incorporação do progresso técnico-científico significou a adoção do progresso das
técnicas capitalistas de produção como um dos elementos de dominação do capital sobre o
trabalho. Como também contribuiu para com os aspectos ambientais que estão associados a
essas demandas produtivas.
A figura 8 foi disponibilizada pela Agrodefesa, dados levantados no ano de 2008.
Mesmo que ainda esteja ultrapassado, pode-se observar uma expressividade na polarização e
distribuição de pivôs centrais no município de Morrinhos (GO); na área destacada em
vermelho (área pesquisada) nota-se a existência de 14 pivôs em funcionamento. Segundo
dados atuais da Secretaria de Agricultura do município, já chega cerca de 187 pivôs em plena
atividade; desses, 17 pivôs estão na comunidade rural de Araras (FIGURA 6, p. 74), a maioria
com licença de outorga, porém usando os recursos hídricos de maneira ilegal.
A comunidade pesquisada é uma das que mais desempenha um papel importante nas
atividades de cultura irrigada; isso deve-se por sua extensão de terra ser banhada pelo
Ribeirão Araras. Todavia, o crescimento dos pivôs tem provocado algumas consequências,
como a demanda pela água, assoreamento dos mananciais (FOTO 28), a contaminação por
agrotóxicos e a falta de oxigenação.

Foto 28 – Assoreamento do Ribeirão Araras – Morrinhos (GO) - 2017

Autora – MORAIS, Débora R., setembro 2017
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Figura 8 – Croqui que mostra a distribuição do pivôs de irrigação no município de Morrinhos (GO) –
2008

Autora – MORAIS, Débora R.
Fonte – Agrodefesa, maio de 2016
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Um outro efeito são as mudanças no Ribeirão Araras, devido ao uso crescente de
água para áreas irrigadas. Esse processo está comprometendo a vazão d’ água, a quantidade
de água no leito do ribeirão e a qualidade do corpo d’ água. Está se deve em parte ao grande
índice de contaminação por agrotóxicos, levando à morte uma parcela dos peixes que
compunha esse ambiente.
A crescente ocupação dos cultivos de grãos tem levantado algumas preocupações no
que margeia as questões ambientais. Considerando que o uso abusivo de agrotóxico aumenta
gradativamente, é importante destacar que os agrotóxicos podem alcançar desde o lençol
freático até mesmo a atmosfera. Afetando os cursos de água, o solo e o ar, levando à
contaminação das espécies e do próprio alimento.
Nessa conjuntura, é recorrente na postura do agronegócio estabelecer justificativas
no que margeia o crescimento populacional e o fato de precisar produzir alimento para
“acabar com a fome”. “Pivôs não degradam o meio ambiente, até podem contribuir para a
manutenção da infiltração de água no solo!” Fala incisiva do maior produtor de grãos da
comunidade rural de Araras, que ressalta, “é preciso ter mais consciência da realidade,
indivíduos formadores de opinião capazes de analisar que tem muita gente passando fome”.
O uso de agrotóxicos na produção agrícola e a consequente contaminação têm sido
alvos de constante preocupação no âmbito da saúde pública, exigindo, dos diversos níveis de
governo, investimento e organização para implementar programas e ações de controle de
resíduos que possam eliminar ou mitigar os riscos à saúde dos brasileiros quanto à presença
desses resíduos na água e nos alimentos. O uso de agrotóxicos contribuiu para o aumento da
produtividade, mas em contrapartida, causa um desequilíbrio no ecossistema e efeitos
colaterais à saúde humana. (ANVISA, 2009).
A crescente demanda nas atividades agrícolas e o aparecimento de pragas cada vez
mais resistentes fazem com que o uso de ‘defensivos agrícolas’ torne-se excessivo para o
combate a esses vetores, provocando impactos ao ambiente e à saúde. Com exceção dos
ganhos econômicos obtidos pelo agronegócio, o modelo só traz prejuízo à humanidade. Com
o uso de todos os recursos proporcionados pelo desenvolvimento tecnológico comprometedor
da saúde e do meio ambiente, ainda não se resolveu o problema da fome.
A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), através da Coordenação do
Agronegócio, realizou o mapeamento dos equipamentos de pivôs centrais para o ano de 2015.
As maiores concentrações de equipamentos de pivôs estão localizadas nos municípios de
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Cristalina, Morrinhos, Paraúna e Jussara que juntos totalizam 1.123 unidades e representam
mais de um terço (cerca de 34%) de todos os equipamentos distribuídos no estado de Goiás.
Esses municípios são grandes produtores de culturas temporárias ou de ciclo curto, tais como
tomate, feijão, batata inglesa, alho e milho, que abastecem o mercado local e as indústrias de
alimentos. (IMB, 2015)
Na Tabela 13 é apresentado o ranking dos municípios goianos com maior número e
área irrigada por equipamentos de pivôs centrais para o ano de 2015.
Tabela 13 - Ranking dos municípios com o maior número e área irrigada por equipamentos de pivôs centrais no
Estado de Goiás (2015)
Área
Quant. pivôs
Município
Área
Quant. de
Área do
Percentual
cultivada
pivôs
Município (ha)
da área do
(ha)
Município
1º
1º
Cristalina
57.307,19
716
616.208,5442
9,30%
2º
4º
Jussara
12.638,13
114
408.411,2999
3,09%
3º
3º
Paraúna
8.555,99
133
377.938,6121
2,26%
4º
2º
Morrinhos
8.021,55
160
284.620,0977
2,82%
5º
6º
Luziânia
7.587,37
103
396.112,2378
1,92%
6º
8º
Água Fria de
7.443,84
90
202.941,6493
3,67%
Goiás
7º
5º
Campo
7.347,43
104
246.299,2314
2,98%
Alegre de
Goiás
8º
9º
Rio Verde
6.996,05
81
837.965,7728
0,83%
9º
15º
Ipameri
5.514,16
57
436.898,6548
1,26%
10º
11º
Catalão
5.149,06
67
382.146,3420
1,35%
Fonte: IMB (2015). Organizado: MORAIS; Débora R. de

Observa-se que o município de Morrinhos (GO) tem alcançado um expressivo
número de pivôs no decorrer dos anos. A figura 8 mostra que, em 2008, o município dotava
de 123 equipamentos; já na tabela acima, Morrinhos destaca com 160 pivôs, dados de 2015.
Perdendo apenas para o município de Cristalina em quantitativo de equipamentos. O avanço
da modernização da agricultura, a abundante rede hidrográfica, somados aos incentivos
governamentais, galgou-se um intenso crescimento de pivôs.
Todavia, a abertura para a implementação dos pivôs, a falta de fiscalização, acarreta
um prejuízo à conservação ambiental, causando de forma direta/indireta grandes impactos dos
recursos naturais, sobretudo dos recursos hídricos. Apesar disso, depara-se também, com
descarte de vasilhames de veneno em meio às plantações, conforme foto 29.
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Foto 29 – Descarte de vasilhame de veneno em uma das propriedades na comunidade de Araras - 2015

Autora – MORAIS, Débora R., julho 2015

Não obstante, nota-se a construção de reservatório para criação de peixes, como o
caso do casal que deixou as atividades leiteiras para piscicultura. O resultado desses
reservatórios sem o correto manejo pode provocar impactos e alterações no ambiente,
principalmente nas matas ciliares e veredas. Como pode ser observado na foto 30, que foi
construído o represamento bem próximo a área de veredas (circulada em vermelho).

Foto 30 – Reservatório próximo ao ambiente de Veredas para criação de peixes na comunidade de Araras - 2017

Autora – MORAIS, Débora R., agosto 2017

Outro aspecto, são as queimadas e os desmatamentos, ainda comuns para a
implementação principalmente das atividades agropecuárias. Levando ao empobrecimento do
solo, impactando a diversidade da fauna/flora, ou seja, a destruição total desse ambiente. As
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políticas de ocupação e desenvolvimento de tecnologias provocaram uma enorme degradação
nas áreas de vegetação, porém não extinguiram as técnicas convencionais, como o caso das
queimadas, como na foto 31, onde perdeu-se o controle do fogo, alastrando por uma área de
vegetação densa.

Foto 31 – Queimada na comunidade de Araras - 2015

Autora – MORAIS, Débora R., setembro 2015

O processo de desmatamento, tanto nas formas convencionais ou pelo emprego de
técnicas sofisticadas, tem chamado atenção para os graves problemas ambientais.
Desencadeados a partir da busca do desenvolvimento das atividades econômicas e pelo uso
predatório dos ecossistemas. (SILVA; ANJOS, 2010).
O desenvolvimento de processo erosivo é consequente, considerando a retirada da
cobertura vegetal e a exposição do solo ao intemperismo físico/químico, ao frequente pisoteio
dos animais. Como pode-se observar na foto 32, a erosão em uma propriedade de agricultor
camponês, segundo ele já existia desde os tempos em que adquiriu o estabelecimento, todavia
em virtude das atividades, as mesmas foram intensificando.
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Foto 32 – Processo erosivo em uma propriedade na comunidade de Araras - 2015

Autora – MORAIS, Débora R., dezembro 2015

Além da interferência antrópica, a formação do relevo com características de áreas
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Consequentemente, a diminuição da qualidade do solo e os efeitos de degradação ambiental.
Dessa forma, as ações humanas podem provocar grandes alterações na qualidade
ambiental, causando comprometimento e desequilíbrio ambiental. Percebe-se que tanto a
atividade pecuária, quanto a de produção de grãos são relevantes para a economia, porém
essas práticas resultam na degradação ambiental em níveis significativos.

4.2

MUDANÇAS

ORIUNDAS

DO

PROCESSO
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APROPRIAÇÃO

PELO

AGRONEGÓCIO

O processo de apropriação agroindustrial do território da comunidade de Araras
ocorre de forma desigual, favorecendo ao agronegócio, considerando que estão nas áreas de
chapadas, ou seja, áreas planas sendo de fácil incorporação de técnicas e maquinários.
Enquanto isso, os camponeses possui restrições ao acesso a técnicas, tecnologias e
maquinários para trabalharem na terra e produzir de forma mais expressiva.
Diante da insatisfação com a situação econômica, muitas famílias camponesas
desistem do trabalho na terra e vão para a cidade em busca de melhores condições de vida.
Considerando que, muitas das vezes, os filhos já saíram em busca de estudos ou, até mesmo
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trabalho e são poucas as chances de seu retorno para ocupar a posição do pai, com a lida da
terra.
Nesse sentido, a Complem desenvolve projetos como (dia do jovem cooperativista)
para incentivar esse regresso; todavia, aqueles que especializaram na área (engenheiro
agrônomo, médico veterinário, etc) acompanham de perto as atividades da propriedade,
somadas ainda alguma atividade na cidade. Enquanto os filhos do camponês, não se
interessam no exercício do campo. Pois vivenciaram o sofrimento dos pais, na manutenção da
propriedade e no sustento da família, com uma vida sacrificada e uma rotina de trabalho
desgastante.
Conforme ressalta Mendonça e Thomaz Júnior (2004), utilizando o discurso do
progresso e da adoção das inovações tecnológicas, esse processo se territorializa em Goiás,
substituindo áreas de pecuária extensiva e de agricultura camponesa em criatórios e campos
de agricultura moderna, expulsando milhares de camponeses, que foram obrigados a se
deslocarem para as periferias urbanas e/ou para as áreas de expansão da fronteira agrícola.
Nessa perspectiva, verifica-se na comunidade rural de Araras lutas pela permanência
na terra, dada pelo apego ao lugar e aos interesses na integração das ações mercadológicas. As
relações conflituosas apresentam na valorização/desvalorização da terra, acentuando na
apropriação de áreas mais suavizadas, que agregam um valor monetário maior, enquanto as
áreas de topografia íngreme, fundos de vale, são economicamente desvalorizadas. O efeito da
apropriação das terras por meio do arredamento desses estabelecimentos rurais torna-se
sedutor aos proprietários que desejam efetivamente garantir melhores condições de vida.
Segundo Mendonça (2003), a criação deliberada de novos objetos e equipamentos
técnicos, que incorporados ao meio aparecem como objetos geográficos, possibilitou
mudanças bruscas nas formas de produzir. Os efeitos sobre as atividades tradicionais foram
intensos e os problemas socioambientais decorrentes foram mascarados sob pena de
comprometer o avanço do capital e de incentivar os movimentos sociais e ambientais para as
causas sociais e ambientais do Cerrado.
Os incentivos creditícios, a topografia plana das chapadas, o clima favorável, a
disponibilidade de água, a infraestrutura construída pelo poder público e os diversos
programas estatais estimularam os investimentos dos empresários rurais. Porém, o
crescimento econômico gerado por esse modelo de agricultura não é acompanhado de um
processo de desenvolvimento que atendam todas as camadas sociais. De um lado, observa-se
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a geração de riqueza e o crescimento local e regional, como se verifica em Araras; todavia,
isso acontece à custa de processos de expropriação, da segregação e do comprometimento dos
recursos ambientais.
A comunidade rural de Araras agrega em seu território fatores atrativos para a
consolidação do agronegócio, considerando alguns fatores locacionais, tendo como
articulador uma rodovia pavimentada e bem sinalizada – GO-147. Araras vem sofrendo no
decorrer dos anos, como um espaço de transformação, como mercadoria, agregação de
valores, as várias formas de exclusão e a incorporação do trabalho humano, que desnaturaliza
a paisagem local.
Todavia, percebe-se que as transformações não participam de uma mesma
uniformidade de mudanças acompanhadas pela modernização do campo, podendo ser
decorrentes de seu desenho topográfico; algumas áreas ficam impossibilitadas a desempenhar
determinadas atividades que necessitam de técnicas mais sofisticadas. Embora os avanços
permeiem até nas condições mais inapropriadas, acarretando uma maior fragilidade aos
agricultores camponeses os quais ficam à mercê do sistema regido em condições de produções
cada vez maiores.
Dando continuidade ao contexto logístico, as relações de produção ficavam
comprometidas, considerando que as vias de transição era de chão batido, as quais
inviabilizava a incidência do crescimento econômico. Com a construção de rodovias
pavimentadas, como a GO-147 e parte da GO-443, intensificou a integração dinamizadora ao
mercado do município em geral. A recuperação e a manutenção das vicinais que cortam uma
rodovia na outra (GO-147 e GO-443) permitindo o acesso pelos dois extremos da
comunidade, facilitando o desenvolvimento dos transportes, tornando factível a ampliação da
comercialização da agropecuária e agricultura e para com o desenvolvimento de Araras, que
enseja o florescimento da uma agricultura do excedente e da lavora mercantil.
Segundo Barreira (1997), a redefinição de funções de áreas vazias que começam a se
articular com o centro dinamizador, faz com que haja uma expansão da agricultura e pecuária.
O seu tempo era lento, trazendo mudanças no contexto econômico das relações sociais e nas
novas técnicas utilizadas. O modelo capitalista, no intuito de padronizar e dinamizar o espaço,
faz com que a Araras, de maneira acentuada, vá sendo descaracterizada da estrutura
tradicional.
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Um outro efeito importante são as mudanças no Ribeirão Araras, devido ao uso
crescente de água para áreas irrigadas. Esse processo está comprometendo a vazão d’ água, a
quantidade de água no leito do ribeirão e a qualidade do corpo d’ água. Esta, se deve em parte,
ao grande índice de contaminação por agrotóxicos, levando à morte uma parcela dos peixes
que compunha esse ambiente.
De um outro lado, temos os efeitos na dinâmica produtiva da agricultura camponesa
que deu identidade à microrregião, por décadas. A inserção forçada do agronegócio do leite,
colocando sob pressão a agricultura camponesa, estabelecendo normas para a estruturação da
propriedade, levando, por vezes, ao endividamento dos camponeses e, ainda, diminuindo a
sua autonomia com relação ao seu próprio trabalho.
Nesse caso, cabe destacar que a Complem tem um papel expressivo nas ações que
estão levando ao cercamento do campesinato pela ideologia agroindustrializante, que agora a
Cooperativa divulga, vende e exige. Essas ações envolvem possíveis melhorias com o
investimento no melhoramento genético, na adaptação do tanque de expansão, ordenhadeira
mecânica, na elaboração de piquete irrigado e outros.

4.2.1 A influência da Complem no comportamento dos produtores da comunidade rural
de Araras

A competividade potencializa a busca de maior eficiência na produtividade; nos
relatos dos entrevistados nota-se que as relações de trabalho sofreram alterações distintas,
promovendo uma reorganização nas tarefas e funções de cada membro. Onde antes a família
tinha apenas o desempenho de atividades ligadas ao seu próprio estabelecimento, hoje a
mesma agrega outras atividades para complementar a renda. Como exemplo, enquanto o
esposo fica com a lida da terra, os filhos deslocam para a escola e a esposa busca um trabalho
na cidade, onde ela possa ir e voltar todos os dias através do ônibus escolar (um movimento
pendular). Outrossim, a esposa quem vai cuidar das atividades desenvolvidas na propriedade,
enquanto o marido trabalha em outros estabelecimentos.
Como ressalta Mendonça e Thomaz Júnior (2004, p. 104),

a modernização da agricultura promoveu não somente alterações no modo de
produção do campesinato, o comprometimento de grande parte da área, uma vez que
os elementos naturais, dentre eles a topografia plana, a disponibilidade de água para
a irrigação, a matéria orgânica e a estrutura física do solo relativamente favorável
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compensavam os altos investimentos em máquinas, insumos e a necessidade de
correção dos solos ácidos com a calagem. Esses fatores favoreceram intensamente a
implantação do modelo empresarial-comercial, voltado para atender os mercados
internacionais. (MENDONÇA; THOMAZ JÚNIOR, 2004, p. 104).

Em conversa com os agricultores camponeses de Araras, verificou-se um expressivo
descontentamento por parte dos mesmos em relação à Cooperativa. Cabe lembrar que os
agricultores camponeses representam 70% dos fornecedores da Complem e acabam não tendo
conexão de proximidade nas atividades cooperativistas e, em alguma medida, não têm poder
de participação nas decisões da cooperativa. Os relatos frequentes são que a Complem
mantém um distanciamento, não aplicando uma assistência efetiva de acordo com a realidade
vivenciada e compelindo, constantemente, os produtores para se adaptarem às novas
condições de trabalho. Além disso, o preço baixo pago no litro de leite está desestimulando o
produtor, em que o valor de mercado está quase que o mesmo valor do custo de produção.
Desse modo, Araras tem ganhado uma nova dinâmica com a desvalorização do leite,
e muitos falam em desistir e buscar investir em outras atividades. Atraídos pelas propostas de
mudanças, os produtores vislumbram dias melhores, de sua inserção nas ações
mercadológicas, de um elevado crescimento da sua capacidade produtiva, e ampliação ao
estabelecer relações com segmentos diversos. Percebe-se que não somente a circulação de
mercadorias, produtos remetem a um atrativo para os agricultores, porém o desejo pela
agregação de valores; faz-se presente nas falas de cada um.
Considerando-se que o agronegócio está instalado não somente nas áreas de relevo
plano, mais também em locais com expressiva declividade, pode-se afirmar que,
provavelmente, desempenhará atividades voltadas para criação de gado, sendo atividade que
maior se adapta à característica do relevo da propriedade. Levando-o à implementação da
pecuária bovina de corte e de leite ou, até mesmo, ao arredamento da propriedade,
considerando que estão envolvidos em outras atividades e não dependem da renda da terra.
Também aplica alternativa, como fornecimento de sua matéria-prima (leite) a outros laticínios
das regiões circunvizinhas.
Esses laticínios das regiões adjacentes, no caso aqui o laticínio Piracanjuba (Bela
Vista), não manifestam interesse em coletar o leite dos camponeses, por ser em pequena
quantidade, não sendo compensador.
Já o agricultor camponês também tenta recorrer a outras alternativas, considerando
que estão locados em fundo de vales, sendo inviável para cultivo agrícola, e para adaptação da
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pecuária bovina de corte15, sendo até mesmo uma propriedade pouco convidativa para ser
alugada/arrendada por outrem. Dessa forma, resta-lhe continuar na pecuária bovina de leite,
pois é uma atividade a qual sabem desempenhar e, quase certo, que é a única que sabem fazer.
Sendo assim, alguns procuram investir na estruturação da propriedade (melhoramento do
gado, tanque de expansão, ordenhadeira, etc) e até mesmo fornecer seu produto para
atravessadores, os quais pagam um valor maior.
A coleta do leite é feita por um pecuarista parceiro da Complem, que é denominado
de atravessador, pois além de coletar o leite, compra de muitos produtores. O leite é
condicionado em um posto de coleta centralizado em determinada localidade, onde este fica
na comunidade rural de Araras (foto 33); faz a captação do leite de latão, pagando um valor
melhor do que é pago pela Cooperativa. Porém, como esse leite de latão vai para o tanques de
expansão, o atravessador ao entregá-lo para Complem recebe um valor bem maior,
considerando que a matéria-prima vai para o tanque de resfriamento.

Foto 33 - Ponto de recolhimento do leite captado nas propriedades de Araras e outras comunidades
vizinhas – localizado às margens da GO-147 - 2017

Autora – MORAIS, Débora R., maio 2017

Dessa forma, o preço pago pelo litro do leite oriundo do tanque de expansão acaba
seduzindo o produtor, por ser classificado como um produto de melhor qualidade se
comparado ao de latão; agrega um valor maior na matéria-prima produzida. Contudo, mesmo
que o agricultor não forneça diretamente seu produto à Cooperativa, necessita dela para
15

A pecuária bovina de corte torna-se uma atividade inviável para quem depende de uma renda mensal para
sobrevivência.
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compra de suplementos e outros. Ou seja, mesmo que grande parte dos produtores de Araras
estejam articulando a entrega de sua matéria-prima para a concorrência, esses continuam
vinculados à Complem, seja na compra de insumos, vacinas, e outros.
A Complem enfatiza a expressiva queda nas atividades da pecuária bovina leiteira,
contudo ressalta seu amplo leque de produção e ofertas de outros serviços. Além disso,
apresenta uma preocupação em ampliar seu mercado consumidor, vem estimulado a
modernização do setor por meio de programas de fomento e assistência técnica; porém as
formas de sensibilizar os indivíduos carentes de conhecimentos têm sido procrastinadas. Ou
seja, apesar de haver grande incentivos para o melhoramento do gado e na inserção de
equipamentos tecnológicos, assistência técnica, ao camponês, não se aplica de maneira
efetiva.
Assim, faz-se presente na fala do superintendente do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural em Goiás – Senar Goiás – na abertura da TECNOleite Complem 2017,
enfatizando a falta de assistência técnica como maior desafio do setor. Para ele, a falta de
informação e de acesso às novas tecnologias dificultam o aumento da renda e a formação de
um olhar mais apurado em relação às novas demandas do mercado.
Ressalta a importância da profissionalização para o homem do campo dentro de uma
realidade onde apenas 9,3% dos produtores rurais recebem visitas regulares. Não tendo
assistência com foco na gestão técnica e econômica de propriedades rurais. (SENAR). Dessa
forma, o investimento na infraestrutura das propriedades acaba enfrentando não somente a
tecnificação, mas o aprimoramento da qualificação da mão-de-obra e as novas formas de
gestão na atividade rural.
Além, da Emater ser o principal órgão responsável pela elaboração de projetos de
crédito rural, acompanhamento e capacitação ao produtor, a Complem tem promovido
assistência junto ao produtor para que o mesmo possa fazer seu financiamento para
investimento em sua propriedade. Contudo, na maioria das vezes, os riscos são grandes, pois
o não sucesso poderá desencadear uma enorme frustação. Considerando que o endividamento
pode ser um dos fatores que coloca o camponês refém e o possível insucesso de não conseguir
manter sua propriedade, acarretará até mesmo a saída do campo.
A Cooperativa é sustentada por grande quantidade de fornecedores que, em sua
maioria, oferta pequenos volumes de matéria prima, oriundos de pouca infraestrutura ou, até
isenta dessa, estabelecendo um produto de baixo custo e baixo valor de mercado. Com isso,
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percebeu-se que o número de produtores de leite bovino da comunidade rural de Araras, tem
diminuído nos últimos anos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O campo brasileiro tem sido palco das disputas territoriais entre lógicas distintas de
reprodução. A investigação aponta para a tomada da modernização da agricultura, a
incorporação do agronegócio e a luta da agricultura camponesa para permanecer na terra.
Tendo em vista compreender as transformações cristalizadas em Araras, a partir da
incorporação do agronegócio, como a relação entre camponês/agronegócio se materializam de
forma diferente, tornando um processo excludente em sua acepção.
Entende-se que enquanto o agronegócio não só participa da produção/reprodução do
território, como se torna o principal protagonista desse processo, o agricultor camponês
condiciona suas poucas garantias em prol de financiamentos para custear sua propriedade,
correndo o risco de perder tudo e ainda ficar endividado. Nesse sentindo, a propriedade
camponesa sobre as bases da força de trabalho familiar e a produção em pequena escala tem
sido caraterizada por um evidente processo de exclusão.
Nesse contexto, ancorado em reflexões, entende-se que os camponeses da
comunidade de Araras já não são os mesmos, ainda que demostrem um sentimento de
pertencimento ao lugar, assumem um desejo das novas necessidades de produção e consumo,
trazidas pela modernização do campo. Além de buscar participar da dinâmica econômica, da
melhoria da vida financeira, da aquisição de tanques de resfriamento, ordenhadeira mecânica,
de um espaço coberto e estruturado (curral, barracão etc) para a lida diária. Avalia-se
necessário a incorporação de novos métodos e técnicas de produção em seus
estabelecimentos, buscando então, sua permanência no campo.
Também reconhece que, anteriormente aos anos 1970, os proprietários ali residentes
não obtinham autonomia na produção da terra (considerada improdutiva) e, atualmente, o
camponês não tem autonomia na produção e gestão de sua propriedade, mesmo diante de
técnicas e tecnologias disponíveis (para quem pode pagar), pois falta ao camponês acesso aos
conhecimentos, técnicas e tecnologias e uma contínua assistência. Desse modo, mesmo com
as ressignificações, os camponeses continuam no seu processo de existir.
Diante disto, entende-se que estamos diante de um camponês transformado. Que não
apenas existe na modernidade, mas, sobretudo modificou com ela. O camponês não mudou
sua essência de camponês, porém o modo de vida do mesmo camponês na agricultura arcaica,
não é o mesmo na pós-modernização da agricultura.
Depara-se com a construção de uma nova realidade representada por novas relações
de poder/trabalho, disseminadas no território, como produto inacabado. Desse modo, o
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agronegócio justifica que o mérito de todo o crescimento baseia-se com o intenso e árduo
trabalho e a capacidade de buscar oportunidades, diferente da agricultura camponesa que
“cruza os braços”, não se interessa por nada e ainda são uns “preguiçosos”.
Assim pode-se apreender que o discurso produtivista e desenvolvimentista do
agronegócio tem fomentado no campo os conflitos socioambientais e as disputas territoriais.
Uma realidade também levantada foi os impactos ambientais causados principalmente pela
intensificação do uso de pivôs no município e, especialmente em Araras que, embora exista
uma legislação municipal reguladora, essa é simplesmente ignorada sendo que as sanções não
são impostas. Há uma conivência dos órgãos públicos com essa condição, fato que se deve à
força econômica e política que o setor desempenha no município de Morrinhos (GO).
A realidade geográfica pesquisada e aqui apresentada revela particularidades e
confirmam universalidades quanto ao movimento de apropriação do território no Cerrado pelo
agronegócio. Sendo assim, a Re(Existência) e permanência do camponês nesse processo de
desenvolvimento, devem-se ao conjunto de soluções por ele elaborado, pautado na
diversidade cultural e produtiva.
Dessa forma, pode constatar que à relação produtiva de Araras estabelece-se na
expansão e territorialização do agronegócio, o qual provoca oscilação entre a redução e
aumento na produtividade das propriedades camponesas, mas não o desaparecimento do
campesinato.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
MESTRANDA: Débora Rosa de Morais
ANÁLISE DOS EFEITOS TERRITORIAIS DA APROPRIAÇÃO DO CERRADO PELO
AGRONEGÓCIO NA COMUNIDADE ARARAS - MORRINHOS (GO) A PARTIR DA
DÉCADA DE 1970
Apêndice A - Formulário de entrevista com os proprietários da comunidade rural de Araras
no município de Morrinhos (GO)
1-IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DO QUESTIONÁRIO
1.1 Data da entrevista: ____ / ____ / _____
1.2 Número do roteiro: ..................................
1.4 Horário de início: ............................................. 1.4.1 Término: .......................................................
2- IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO
2.1 Nome do entrevistado: ..................................... 2.2 Data de nasc.: ..............................
2.3 Estado civil atual: ( ) solteiro ( ) casado ( ) concubinato/união estável ( ) viúvo ( ) separado
judicialmente
2.4 Nome do cônjuge: ............................................ 2.7 Data de nasc.: ..............................
2.5 Relação do entrevistado com o chefe da família: ( ) Chefe ( ) Esposa ( ) Filho ( ) Pai ( ) Outros:
....................................................................................................................................................................
2.6 Tempo de residência na propriedade:
...............................................................................................................................................................
2.7 Tempo de residência na comunidade:
....................................................................................................................................................................
2.8 Município de origem:
....................................................................................................................................................................
3-CARACTERIZAÇÃO DA FAMÍLIA
3.1 Número de filhos:.................................................................................................................................
3.2 Onde os filhos moram? ( ) Com os pais
( ) Meio rural
( ) Meio urbano
3.5 Profissão dos filhos: ..........................................................................................................................
4-IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
4.1 Município: ....................................................... 4.1.1 Estado: ..........................................................
4.2 Comunidade: .......................................................................................................................................
4.3 Coordenada geográfica: .....................................................................................................................
4.4 Distância da propriedade à comunidade mais próxima: ..............km
4.5 Distância da propriedade à sede do município: ...............km
4.6 Área da propriedade: ...........................................................................................................................
4.7 De que forma adquiriu a propriedade? ( ) Herança ( ) Compra de particular ( ) Compra e herança
( ) Concessão de uso ( ) Usucapião
5-DADOS DA FORÇA DE TRABALHO
Nº de trabalhadores fixos: .....................................
Período em que trabalham no ano: ........................
Tipo serviço que realizam: ....................................
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Forma de pagamento: ............................................
São registrados: .....................................................

6-CARACTERÍSTICAS DA PECUÁRIA (Cabeças)
( ) Bovinos .........
( ) Suínos .........
( ) Equinos .........
( ) Caprinos .........
( ) Ovinos .........
( ) Outros .........

( ) Galináceos .........
( ) Outras aves .........

7-BOVINOS
7.1 Qual a finalidade principal da criação?
( ) Corte
( ) Cria
( ) Recria
( ) Engorda
( ) Leite
7.2 Faz rotação de pastagem? ( ) Não ( ) Sim
7.3 Fez suplementação alimentar? ( ) Não ( ) Sim ( ) Mineral ( ) Ração, grãos, subprodutos
agroindustriais
7.4 Utilizou pastos alugados fora do estabelecimento? ( ) Não ( ) Sim Para quantos
animais? .................... cabeças
8-PRODUÇÃO DE LEITE
8.1 Qual a produção total de leite bovino? .................... litros
8.2 Utiliza ordenha mecânica: ( ) Sim ( ) Não
8.3 Qual a quantidade de leite vendido? .................... litros
8.4 Preço médio unitário por litro de leite produzido? R$ ............................................
8.5 Condições de entrega do leite: ( ) Leite cru ( ) Leite resfriado
8.6 Tanques para resfriamento de leite: Capacidade .................. litros
8.7 Destinação do leite:
( ) Laticínio
Especificar: ..............................................................................................................................................
9-SUÍNOS
9.1 Qual o total de suínos: .................... cabeças
9.2 Qual é a finalidade principal da criação?
( ) Consumo familiar ( ) Comércio .........................................................................................................
9.3 Total de suínos vendidos: Nº .................... cabeças Valor: R$ .......................................................
10-GALINÁCEOS
10.1 Qual o total de galinhas, galos, frangos: .................... cabeças
10.2 Qual é a finalidade principal da criação?
( ) Consumo familiar ( ) Comércio .........................................................................................................
10.3 Total de galinhas, galos, frangos vendidos: Nº .................... cabeças Valor: R$ ...........................
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11-PRINCIPAIS PRODUTOS CULTIVADOS
Descrição do
produto

Área plantada
Alqueires

Hectares

Quantidade média/destino
Produzida

*Destino

Valor

Milho (sacos
de 60kg)
Soja (sacos de
60kg)
Feijão (sacos
de 60kg)
Cana de
açúcar
(toneladas)
Arroz (sacos
de 60kg)
Mandioca
(toneladas)
Frutas (caixas)
Guariroba
(unidades)
Outros:

*Destino: 1) Não possui 2) Cooperativa 3) Comerciantes 4) Vizinhos 5) Consumo familiar 6) Outros
– especificar 7) não produz 8) Atravessadores
12-HORTIFRUTIGRANJEIROS – produção na propriedade
Descrição do
produto

Área plantada
Alqueires

Hectares

Quantidade média/destino
Produzida

*Destino

Valor

Verduras
(alface, rúcula,
outros)
Batata doce
e/ou inglesa
Cebola e/ou
alho
Cenoura e/ou
beterraba
Feijão vagem
Repolho e/ou
couve flor
Especiarias
(temperos,
chá, pimenta)
Pepino, melão,
melancia, jiló
Chuchu
Abóbora ou
moranga
Plantas
medicinais
Outros:

*Destino: 1) Não possui 2) Cooperativa 3) Comerciantes 4) Vizinhos 5) Consumo familiar 6) Outros
– especificar 7) não produz 8) Atravessadores
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13-PRODUÇÃO FAMILIAR – por ano
Produção

Produz

Não

Total
produzido
(quantida
de)
Sim

Destino

Consumo
familiar

Comercialização
Formal

Informal

Valor

Ovos
(dúzias)
Leite
(litros)
Queijo
(kg)
Mel (kg)
Açúcar
(kg)
Aguardent
e (litros)
Licores
(litros)
Algodão
(kg)
Pimenta
(kg)
Açafrão
(kg)
Polvilho
(kg)
Farinha de
mandioca
(kg)
Outros

14-TRATORES, IMPLEMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS EXISTENTES NO
ESTABELECIMENTO
14.1 Tratores com menos de 100 CV .................
14.10 Ceifadeiras (picadeira de forragem) ........
14.2 Tratores de 100 CV e mais ............................ 14.11 Caminhões .......................................
14.3 Arados (fuçador ou de disco)......................
14.12 Utilitários ............................................
14.4 Grades e/ou enxadas rotativas ...........
14.13 Automóveis .........................................
14.5 Roçadeiras ............................................
14.14 Reboques .................................
14.6 Semeadeiras e/ou plantadeiras .....................
14.15 Motos .....................................................
14.7 Colheitadeiras ..........................
14.16 Aviões e aeronaves de uso agrícola ........
14.8 Pulverizador e/ou atomizadores .................
14.17 Veículos de tração animal .......................
14.9 Adubadeiras e/ou distribuidoras de calcário .........
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15-EQUIPAMENTOS E UTILITÁRIOS
( ) Implementos de tração
( ) Plantadeira manual
animal
(matraca)
( ) Carroça/Carretão
( ) Ensiladeira

( ) Batedor e ou debulhador de
cereais
( ) Enxada, foice, machado, pá,
outros
( ) Pulverizador costal
( ) Motosserra
( ) Ferramentas de carpintaria
(martelo, serrote, alicate, etc.)
( ) Outros. Quais? ...............................................................................................................................
16-DADOS SOBRE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA
16.1 O estabelecimento recebe orientação de técnico especializado em agropecuária?
( ) Não
( ) Sim
( ) Ocasionalmente
( ) Regularmente
(esporadicamente)
16.2 Qual a origem da orientação técnica recebida?
( ) Cooperativas
( ) Própria ou do próprio
( ) Governo (Federal, Estadual
produtor
ou Municipal)
( ) Empresas integradoras
( ) Empresas privadas de
( ) Organização nãoplanejamento
governamental
( ) Outra (especifique) ........................................................................................................
17-DADOS SOBRE FINANCIAMENTO E/OU EMPRÉSTIMOS
17.1 Obteve financiamento e/ou empréstimo: ( ) Sim ( ) Não Por qual motivo:
( ) Burocracia
( ) Não precisou
( ) Falta de pagamento do
empréstimo anterior
( ) Medo de contrair dívidas
( ) Falta de garantia pessoal
( ) Não sabe como conseguir
( ) Outro motivo ................................................................................................................
17.2 Finalidade do financiamento e/ou empréstimo:
( ) Investimento
( ) Comercialização
( ) Custeio
( ) Manutenção do
abastecimento
17.3 Recursos provenientes (totalmente ou parcialmente) de programas governamentais de créditos?
( ) Não ( ) Sim Qual?
( ) PRONAF
( ) Outro programa (Federal, Estadual ou
Municipal)
18-PERSPECTIVA DO AGRICULTOR FAMILIAR
1. Quais as dificuldades enfrentadas para a produção e para sobrevivência na unidade familiar?

2. Têm planos de mudar-se para a cidade?

3. Por quais motivos?

4. Gostaria que seus filhos continuassem na propriedade exercendo as atividades?
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5. Você gosta de morar na comunidade? Por quê?

6. Você se sente membro da comunidade em que mora? Por quê?

7. Qual a importância da terra/propriedade para você?

8. Têm laços de parentesco na comunidade?

9. Quais os eventos que participa na comunidade?

10. Quando e como surgiu a comunidade?

11. Qual a origem do nome da comunidade?

12. Quais as famílias mais tradicionais da comunidade (sobrenome)?

13. Por que vieram para esta comunidade (o que procuravam)?

14. Quais as construções mais antigas?

15. Qual era o tamanho médio das famílias?

16. Havia mutirões/demão? Tipo de serviço realizado? Como era esses mutirões? E hoje eles
continuam?
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17. O que produziam? O que e onde comercializava? Como era feito o transporte?

18. Como era realizada a Educação dos jovens?

19. Quais as principais alterações desses eventos religiosos?

