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RESUMO 

 

 

O município de Jataí (GO), está localizado no sudoeste goiano, cuja formação territorial se 

deu em meio ao expansionismo da pecuária em terras goianas. Considerada como a principal 

atividade econômica no município até a década de 1970, a pecuária, por mais de um século, 

foi responsável pela dinâmica e configuração territorial do município – condição alterada com 

a chegada da agricultura moderna (década de 1970). Atualmente, destaque nacional na 

produção de grãos e visto como um dos município de maior potencial econômico em Goiás, 

Jataí apresenta uma realidade no campo marcada pelos diversos jogos de interesses que 

circunscrevem o uso e ocupação do solo no respectivo município. Neste contexto, o controle 

da terra, condição essencial para a produção e reprodução do capital em Jataí, por se tratar de 

um município de economia agrária, tem sido o centro de inúmeros debates políticos, 

econômicos, ambientais, sociais, culturais, etc. Considerando tal contexto, este trabalho 

objetiva analisar o atual território da pecuária e a representação sócio-econômica e política de 

sua classe produtiva em Jataí, em detrimento de um decrescente aumento das áreas ocupadas 

com pastagens e um significativo aumento das áreas agrícolas. Para tanto, o trabalho 

desenvolvido foi realizado a partir de leituras e reflexões teóricas de autores do gênero; de 

trabalho de campo com a realização de entrevistas com produtores agrícolas e pecuaristas; 

análise de dados econômicos, políticos e sociais levantados em órgãos no município, 

importantes historica e geograficamente, no que tange o entendimento da dinâmica territorial 

do município de Jataí (GO), estabelecida a partir de uma relação cerne entre a pecuária e a 

terra. Assim, a presente pesquisa revela como a posse e o controle das terras em Jataí ainda 

mantêm uma estreita relação com a classe pecuarista, mesmo sendo a produção agrícola o 

grande dinamizador econômico e social no município nas últimas décadas.      

 

 

Palavras-chave: Pecuária, território, ação socioterritorial.  
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ABSTRACT 

 

 

The municipality of Jataí (GO), is located in southwest Goiás, whose formation came amid 

territorial expansionism of the livestock on land Goiás. Considered as the main economic 

activity in the city until the 1970s, livestock for more than a century, was responsible for the 

dynamics and territorial configuration of the municipality - condition changed with the advent 

of modern agriculture (1970s). Currently, national prominence in grain production is seen as 

one of the greatest economic potential of the city in Goiás, Jataí presents a reality in the field 

marked by several sets of interests surrounding the use and occupation of land in the 

respective municipality. In this context, control of land, essential for the production and 

reproduction of capital in Jataí, because it is a city of agrarian economy has been the center of 

discussions political, economic, environmental, social, cultural, etc.. Given this context, this 

paper aims to analyze the current territory of the livestock and represented socio-economic 

and political Jataí productive in its class, rather than a diminishing increase in areas occupied 

by pastures and a significant increase in agricultural areas. To this end, the work was done 

from readings and theoretical reflections of authors of the genre, working with field 

interviews with farmers and ranchers, analysis of economic data, political and social bodies 

raised in the city, important historically and geographically, in terms of understanding the 

dynamics of the territorial council of Jataí (GO), established from a core relationship between 

the livestock and land. Thus, this research reveals how the ownership and control of land in 

Jataí still maintain a close relationship with the farmer class, even though agricultural 

production the great economic and social dynamic in the city in recent decades. 

 

 

Key-words: Livestock, territory, socio-territorial action. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A pecuária bovina no Brasil é a atividade econômica que ocupa a maior extensão de 

terras. Segundo dados agropecuário de 2008 (IBGE 2007), as áreas de pastagens ocupam, no 

país, aproximadamente, 199 milhões de hectares, o que equivale a 73% de toda a área 

ocupada por atividades agropecuárias no país.  

 De acordo com o IBGE (2009), o Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do 

mundo, com 205 milhões de cabeças de gado. Fica atrás somente da Índia. O país é o segundo 

maior produtor e consumidor mundial de carnes do mundo, suplantado apenas pelos Estados 

Unidos (como consumidor). Entre 1990 e 2008, a produção de carne bovina chegou a mais do 

dobro, passando de 4,1 para mais de 9 milhões de toneladas, com ritmo de crescimento bem 

superior ao da sua população e de seu consumo. Dados do IBGE (2009) apontam que quase 

um terço do rebanho brasileiro, 34,1%, está concentrado nos três estados da região Centro-

Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso  do Sul e Goiás).  

 Hoje, diferentemente do que ocorreu nos séculos XVIII e XIX, referente ao 

expansionismo da pecuária no Brasil, regiões como Norte e Centro-Oeste, onde se situam as 

grandes áreas amazônicas e o cerrado, são as que apresentam as maiores taxas de expansão do 

rebanho bovino no Brasil. No entanto, estudos recentes têm apontado dados oficiais sobre o 

total do rebanho brasileiro e da decrescente área ocupada pela pecuária, variando 

tremendamente, de região para região. Dessa forma, temos que tomar cuidado ao 

compararmos a área ocupada pela pecuária em outros tempos, com a área ocupada 

atualmente, sem perder a dimensão do contexto histórico de ocupação territorial no Brasil. 

 Considerando-se a forma com que a pecuária se inseriu no território brasileiro, 

expandindo-se de leste a oeste, ocupando regiões de produção açucareira, de minas de ouro e 

contribuindo para a constituição de pequenos povoados, de longe, não se parece com a 

pecuária de corte voltada para o mercado que temos atualmente. Pois, segundo Schlesinger 

(2008, p. 3), inicialmente, a criação do gado bovino, não era ―voltada para abastecimento do 

mercado externo mas, sim, subsidiar a atividade exportadora de açúcar, uma vez que o boi 

cumpria as funções de movimentação dos moinhos de cana e de transporte da produção‖.  

Para tanto, o que resulta desse processo, é um território marcado pelas diferentes ocupações 

e formações territoriais, onde a pecuária ocupa lugar de destaque, no desbravamento inicial das 

fronteiras e consolidação das novas áreas produtivas. Intimamente ligada aos ciclos econômicos que 

acompanham o desenvolvimento e processo de ocupação do território brasileiro, a pecuária bovina 
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desenvolveu-se em meio às crises no ciclo da cana-de-açúcar e mineração. Assim, aos poucos, novas 

regiões foram surgindo e novos municípios se redesenhando. 

 Esta pesquisa é uma geografia dos constrates, dos velhos e novos latifúndios, no que 

tange seu papel na formação e dinâmica territorial do município de Jataí. A formação do 

município de Jataí segue a lógica macro espacial da sociedade brasileira em que, segundo 

Moreira (1990, p. 9), de uma ―sociedade agrária até os dias de hoje, quando o campo se 

organiza segundo as regras capitalista de uma sociedade urbano-industrial‖.  

Sabemos do desafio que é encontrar respostas para tantas questões que surgem, ao 

revirarmos as diversas leituras feitas sobre o município de Jataí e o tema escolhido. 

Reconhecemos as inúmeras dificuldades quando se propõe executar uma pesquisa desta 

natureza, tais como, documentos precisos que já não existem mais sobre as primeiras 

ocupações, fazendas, famílias; desencontro de informações e relatos sobre os fatos passados; 

acessibilidade a dados nas instituições mantededoras dos mesmos e às pessoas responsáveis. 

Estes são somente alguns dos obstáculos encontrados no decorrer da pesquisa. 

  Estamos acostumados a ouvir de pessoas pelas ruas, nos programas de rádio e 

televisão, que o município hoje só é destaque nacional por conta da grande colônia de 

migrantes que aqui chegaram e transformaram literalmente a economia local após a década de 

1970. Mas nos deparamos com uma realidade em que são muitos os membros de emprensa, 

comerciantes, políticos e produtores que engrossam o discurso no município. 

 Inquietados por respostas para tais condições, consideramos que a reflexão não passa 

simplesmente pelas diferentes atividades no campo, e sim, pela posse e controle da terra. 

Mas, se o sentido da leitura que se faz de Jataí condiz com o movimento dos arranjos e 

rearranjos espaciais do específico município, o que se objetiva pesquisar é a estrutura 

fundiária e suas relações de forças que as geram. Nesse contexto, pode-se ver que Jataí pode 

ser considerado como um importante reduto bovino e produtivo de grãos em Goiás, um 

interessante cenário para tal estudo. 

A idéia central do trabalho não é fazer um comparativo entre qual atividade é mais 

importante no município, por mais que ela apareça e, sim, mostrar que, por mais que a 

produção agrícola moderna tenha transformado a dinâmica territorial local, ainda não foi 

suficiente para mudar ou desestruturar o grupo de atores locais que controlam as terras em 

Jataí. Significativamente, ainda se concentram nas mãos de pecuaristas e em grande parte, 

pertencem a genealogia dos pioneiros responsáveis pela formação territorial e ocupação do 

município. 
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 Algum leitor pode se perguntar, por que escolher estudar a pecuária, sendo que o que 

está em evidência, atualmente, é agricultura? O que esperar de uma trabalho que, via pecuária, 

tentará abordará uma das questões mais debatidas e polêmica no meio agrário, que é a posse e 

o controle da terra? Será verdade que, mesmo sendo responsáveis pela grande mundança 

econômica e produtiva no município, a classe produtiva agrícola ainda não se consolidou 

enquanto grupo econômico e político em Jataí? Por fim, será que, por detrás da pecuária, 

realmente se esconde uma classe produtiva que, nos bastidores do agronegócio jataiense, 

consegue se articular e ser tão forte ao ponto de controlar as ações e direcionamentos políticos 

e econômicos locais? 

  Considerando que o novo e o velho, no Brasil, caminham juntos tanto no campo 

quanto na cidade, a pesquisa demonstra o desfecho desse contexto, ao contemplar uma leitura 

espacial de Jataí no que tange suas mundanças no campo. ―O novo aqui é concebido, não só 

no que diz respeito à aplicação na atividade agrícola, das inovações técnico-científicas, como 

também de todas as iniciativas sócio-econômicas que modificam as técnicas e relações sociais 

no campo‖ (RIQUE 2004, p. 90). 

 Por essa e outras questões, digo que não se esgota neste trabalho uma reflexão acerca 

do que representou  e tem representado a pecuária, atualmente, para o município de Jataí. Tão 

pouco, serão  apresentados todos os elementos que circuscrevem uma contextualização sócio-

política e econômica construída ao longo dos quase dois séculos de início da formação 

territorial desse município. 

 O trabalho apresenta uma discussão que vai além de pensar os caminhos do boi no 

município. A reflexão mostra a importância da pecuária no passado e, atualmente, no que se 

refere ao uso, controle e posse da terra no campo, que consideramos ser a espinha dorsal 

numa discussão que envolve a relação entre classes produtivas (pecuaristas e agricultores) que 

têm na terra sua sustentação não só econômica, mas, sobretudo, política. 

 Reconheço que, no âmbito da pesquisa acadêmica, o tema impõe alguns obstáculos 

desafiadores, pois, a cada momento, nos deparamos com algo  novo que só aguça a vontade 

de econtrar respostas  para a pesquisa. 

  Assim, para a realização da presente pesquisa, selecionamos dentre muitas 

referências, algumas de enfoque histórico, para refletirmos sobre o período de formação do 

município, a partir da chegada de fazendeiros de Minas e São Paulo. E, no transcorrer da 

redação, outros autores contemporâneos são abordados por sua identificação com o tema 

proposto.  
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  Segundo Benites (2000), quanto ao tema, é de interesse antigo entre vários 

intelectuais no Brasil que se dedicam ou se dedicaram a pesquisar sobre a pecuária bovina no 

sertão nordestino, em São Paulo, Minas, etc. Autores como C. Prado Júnior (1973), J. 

Capistrano de Abreu (1976, 1988), C. Furtado (2007) e O. Vianna (1987) são alguns dos que  

perceberam a importância econômico-espacial da pecuária no contexto brasileiro. 

A categoria de análise base para o desenvolvimento da pesquisa é o território. Sendo 

o território pensado a partir dos limites políticos do município, ou seja, refletindo o arranjo 

espacial que possibilitou aglutinar as propriedades dentro de uma dimensão que deu origem à 

presente configuração do município de Jataí.  

Outro aspecto do território bastante explorado na pesquisa, condiz com a dinâmica 

territorial. Nesse sentido, é apresentado na presente pesquisa como o município, enquanto 

território do boi, passa a transformar-se também no território dos grãos (principalmente soja e 

milho). 

De um cenário macro para um micro, as mudanças mencionadas especificamente no 

município de Jataí, refletem parte de um novo quadro político-econômico global. As 

mudanças ocorridas nesse período originou profundas mudanças e reformulações na estrutura 

produtiva espacial de base técnica advindos das economias centrais (SANTOS 2002). 

Para Lages, Braga e Morelli (2004, p. 53), ―a passagem e mudança de um novo 

padrão tecnológico e produtivo, centrado no desenvolvimento das modernas tecnologias da 

informação e comunicação, impactaram sensivelmente os usos e significados do espaço e do 

tempo‖. Especificamente, no caso do município em discussão, as mudanças transformaram o 

território e, consequentemente, sua dinâmica nas últimas décadas.  

Tal leitura espacial, que se faz de um antes e um pós década de 1970, a partir desses 

aspectos, é fundamental para demonstrar tamanho estado de instabilidade econômica e 

política que o controle desse território pode representar para os diferentes grupos. Sejam os 

herdeiros dos pioneiros (famílias tradicionais), ou para os que chegaram sobre uma nova 

conjuntura política-econômia. Pensando assim, vemos no uso e controle da terra, a partir da 

décade de 1970, elementos essenciais para permear a discussão desenvolvida com a realização 

da pesquisa. 

  Contribuíram para a reflexão teórica dados provindos de um levantamento 

documental histórico e atual. Com base em roteiro de entrevista (Anexo C), foram 

entrevistados inúmeros produtores agrícolas, pecuaristas, chefes e funcionários de órgãos de 

pesquisa e cadastrais como: Prefeitura Municipal e respectivas Secretarias (Fazenda, 
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Agricultura e Pecuária); Associação dos Engenheiros Agrônomos de Jataí (AEAJA); Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Sistema Estadual de Estatística e de Informações 

Geográficas de Goiás (SIEG); INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais); Federação da 

Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG) e Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento 

(SEPLAN). Dessa forma, o presente estudo desenvolveu-se por meio da articulação entre a 

teoria e a pesquisa a campo. 

Assim, levantamos respectivamente, em cada órgão, os seguintes dados e 

informações: 

 Prefeitura Municipal de Jataí - Secretarias: 

Fazenda - levantamento de registro/cadastro de propriedades rurais do 

município, o que possibilitou quantificar quantas propriedades (total) existe atualmente em 

todo o município e sua regulamentação junto a tal órgão. 

 

Indústria e Comércio – levantamento de dados econômicos dos setores 

produtivos de Jataí, tal como sua organização, dificuldades, suas perspectivas e seu papel na 

sociedade local. 

 

Agricultura e Pecuária – Buscou averiguar junto a tal secretaria como tem se 

comportado a classe ruralista no município, bem como seu apoio e incentivo aos produtores 

rurais em projetos, orientação, coordenação, controle e execução das políticas públicas de 

desenvolvimento nos setores agrícola e pecuário, dentro de uma concepção de crescimento 

integrado da Agricultura e Pecuária na cadeia produtiva do agronegócio.   

 

Obras e Planejamento Urbano – Nessa secretaria, foram apurados dados do 

quantitativo e especificidades dos estabelecimentos comerciais de Jataí. Com base nesses e 

conversa com representantes da mesma, foi possível também perceber os direcionamentos da 

administração pública e seus projetos – em grande parte destinados a dar sustentabilidade ao 

agronegócio. 

 

Cultura – foram realizadas pesquisas nos Museus Históricos de Jataí 

―Francisco Honório Campos‖ e o de ―Arte Contemporânea‖, no intuito de levantar dados 

sobre a história de Jataí e seus principais personagens, bem como de seu povo, da pecuária, 

das fazendas, economia, política e paisagem.  
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 Banco do Brasil: foram levantados dados do quantitativo e receitas de 

produtores agropecuários no município de Jataí. Tais dados são considerados  importante para 

se pensar o agronegócio local, a dinâmica econômica territorial gerada a partir da produção no 

campo, que reflete diretamente na cidade.  

 Associação dos Engenheiros Agrônomos de Jataí (AEAJA): Nessa 

Associação foram levantados dados referentes ao agronegócio jataiense dos últimos anos  

(2006/2007 e 2010/2011). São dados importantes como os de receitas, produção, áreas 

ocupadas pela produção agrícola, pecuária, pastagens e reservas florestais.  

Complementam os dados levantados junto à AEAJA (2010), os extraídos de fontes 

como as do: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), SIEG (Sistema Estadual de 

Estatística e de Informações Geográficas de Goiás), FAEG (Federação de Agricultura e 

pecuária de Goiás); SEPLAN (Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento-GO); 

AGÊNCIA RURAL de Jataí, antiga EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural de Goiás); INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). 

Dessa forma, para representar cartograficamente o que tem sido a pecuária em Jataí, 

foi fundamental nos ampararmos em cartas topográficas do município, mapas, imagens de 

satélites de órgãos importantes como IBGE, SIEG e INPE. Somando ao material utilizado dos 

órgãos mencionados, contamos com o apoio do Laboratório de Geoinformação da UFG/ 

Campus Jataí do curso de Geografia. Utilizamos também três mapas de uso e ocupação da 

terra no município de Jataí nos anos de 1967, 1977 e 1997, de Oliveira (2002). 

   

  A partir dos levantamentos de referências e dados juntos aos órgãos citados, 

estruturamos o trabalho da seguinte forma: 

 primeira parte - discutimos a formação territorial do município a partir do 

expansionismo da pecuária bovina. Não achamos necessário alongar a reflexão para a 

pecuária em geral, mas sim, fazer uma breve consideração acerca da mesma no Brasil, 

consequentemente passando por Goiás, até chegarmos ao nosso recorte espacial, que é o 

município de Jataí. 

 segunda parte - destaca-se, mais especificamente, a importância da pecuária na 

formação territorial do município de Jataí. Refletimos e reafirmamos a partir do uso e 

ocupação da terra, mudanças significativas e complexas ocorridas no município de Jataí pós 

década de 1970, mostrando como a dinâmica territorial tem seguido o ritmo das 

transformações no campo nas últimas décadas. Essa nova ótica de produzir, comercializar, 
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consumir, lucrar e outros, transpôs para a sociedade mudanças significaticas do ponto de vista 

econômico, político, social, ambiental, etc.  

 terceira parte – segue, na perspectiva da segunda parte, uma análise do atual 

agronegócio, em que, são apontados alguns diferenciais entre pecuária e a agricultura - a 

produção e a terra. Nessa parte, percebe-se como o agronegócio em Jataí evoluiu a partir do 

incremento de novas tecnologias e da grande produtividade de commodities (milho e soja). 

Isso numa ótica geográfica sobre o espaço e sua paisagem, nos aponta como o município tem 

se transformado ao longo dos anos.  

 Complementam a discussão da terceira parte, algumas falas provindas de entrevistas 

realizadas em campo com diferentes pessoas do ramo agropecuário do município. Para a 

escolha dos entrevistados, foram eleitas pessoas de diferentes setores econômicos e sociais de 

Jataí. No todo, foram entrevistadas cerca de 30 pessoas, das quais algumas são expostas  no 

presente trabalho. Entre elas, destacamos: pecuaristas, produtores agrícola, funcionários do 

Banco do Brasil, donos de estabelecimentos comerciais (amarzéns e lojas de insumos), 

representantes de associações e órgãos gestores do município.  

  na quarta e última parte da presente pesquisa, chamo a atenção para a 

dicotomia existente entre a classe produtiva e a classe política de Jataí. Nota-se que há um 

explícito conservadorismo político por parte de uma classe ruralista  (pecuaristas) detentora 

da maior parte das terras no município. Dessa forma, quando o assunto é administração 

pública (Prefeitura e Câmara dos Vereadores) e política local, a realidade ainda mostra que, 

nesse setor, há uma hegemonia nos cargos, nas representações civis, por parte de pessoas de 

grupos tradicionais no município.  

 Encorpando tal leitura, foi entrevistado o Sr. Binômino da Costa Lima (conhecido 

popularmente como Sr. Meco), escritor e pesquisador na região, também filho e neto de 

fazendeiros pioneiros no sudoeste goiano.  Como contribuição para a pesquisa, ele (Sr. Meco), 

nos fala de suas lembranças e, consequentemente, aponta uma leitura espacial de Jataí nesse 

processo. 

 De modo geral, a pesquisa é apresentada por meio das quatro partes já descritas que, 

somados à introdução, conclusão e os anexos, dão a melhor compreensão do trabalho. 

Ressalta-se que o objetivo da pesquisa não é dizer qual atividade é melhor ou pior para o 

município, tão pouco, engrossar o embate entre as classes produtivas e políticas. O objetivo é 

realizar uma análise geográfica, correlacionando a pecuária e o uso da terra no passado e nos 

dias atuais, sendo, uma leitura espacia/tempo, importante para o entendimento do movimentos 
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das relações de forças, dentro de uma realidade atual, que entrelaçam velhas e novas 

estrututras fundiárias, como é tratado no decorrer da presente pesquisa.  
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PARTE I 

 

 

 1 - A ATIVIDADE PECUÁRIA  

 

  Na linguagem comum, por vezes, os termos pecuária e gado bovino são trabalhados 

de forma quase que sinônima. É preciso destacar que pecus
2
 (pecuária), que em latim significa 

cabeça de gado, condiz com o conjunto da atividades, englobando outras espécies de animais 

e criações.  

Dessa forma, de acordo com a classificação das atividades econômicas utilizadas 

pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ ONU), a 

pecuária não só compreende a criação de gado (bovino, suíno, equino, etc.), mas também 

aves, coelhos e abelhas. A ―criação do gado bovino, entre as atividades da pecuária, é a mais 

difundida mundialmente, devido à utilidade que apresenta ao ser humano – força de trabalho, 

meio de transporte e, principalmente, fornecimento de carne, leite e couro‖ (COELHO 1990, 

p. 197). 

Remetendo à história da pecuária, geologicamente, indícios fósseis e documentos 

históricos datam que há milhares de anos a.C. a pecuária já era desenvolvida por povos da 

antiguidade.  O que corresponde dizer que, há mais de 6000 anos a.C. (período 

Neolítico/Idade da Pedra polida) vem sendo praticada e inserida no cotidiano dos 

agrupamentos humanos como parte substancial para o trabalho doméstico e complementação 

alimentar.   

  Aos poucos, a domesticação dos animais passou a ser uma necessidade vital, pois os 

mesmos passaram a servir para os mais variados fins. Com o adestramento, alguns poderiam 

servir para o trabalho pesado (tração animal), segurança e companhia. Outros, no entanto, 

eram criados para servirem como alimento (carne), fornecer couro e lã (vestuário), e, em 

alguns casos, os ossos e chifres eram usados para a confecção de utensílios domésticos e de 

defesa.  

  Assim destacou Ribeiro (1968), 

 
Tal como a agricultura, a domesticação de animais desenvolveu-se 

progressivamente, a partir de procedimentos ocasionais que familiarizaram o homem 

com as condições de sobrevivência e de reprodução dos animais. Segundo o 

testemunho etnográfico, os grupos caçadores têm gosto em levar para suas moradas, 

                                                 
2
 In: www.portaldoagronegocio.com.br/ 
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e entregar ao cuidado das mulheres e das crianças, filhotes dos animais que eles 

caçam, para serem criados como um brinquedo animado. Esta atividade está, 

provavelmente, na base da domesticação que, começando pelos cães de caça, se 

estenderia às aves, porcos e muitas outras crias de terreiro e, depois, a animais de 

maior porte, criados já em rebanhos, como as renas, os camelos, as ovelhas, os 

equinos e os bovinos, cujas condições de crescimento conduziriam ao pastoreio 

como atividade especializante. O desenvolvimento do pastoreio como ocupação 

exclusiva só se daria tardiamente, porque exigiria como condições prévias, o 

estacionamento do comércio com grupos agrícolas, bem como a criação e o 

aperfeiçoamento da metalurgia. Foram identificados restos fósseis de diversas raças 

bovinas domesticadas na Ásia e no Egito que fazem supor que as tentativas originais 

de domesticação de gado bovino datam de cerca de 6000 a.C. e as das raças equinas 

de 3000 a 4000 a.C. (RIBEIRO 1968, p. 58 - 59). 

 

  Considerada como parte da história da evolução humana, a pecuária pré-existe à 

agricultura, perpassando o processo de aperfeiçoamento dos homens caçadores/ coletores na 

antiguidade – processo que antecede a domesticação dos animais até então selvagens.  

 A domesticação, a criação dos animais e aqui, especificamente, a do gado, é uma das 

mais antigas atividades exercidas pelo ser humano. É mencionada até na Bíblia, como uma 

das tarefas atribuídas por Deus a Adão no Jardim do Éden:  

 
E disse o SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma 

adjutora idônea para ele. Havendo, pois, o SENHOR Deus formado na terra todo o 

animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxeram a Adão, para este ver como 

lhes chamaria; e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. 

E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo; 

mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. 

(GÊNESE, Cap. 2: Versículo 18, 19, 20). 

 

 Nos períodos iniciais da pecuária, o ser humano continuava errante, vagando em 

pequenas tribos e, na maioria das vezes, conduzindo seus rebanhos domesticados em suas 

perambulações, já não buscando a caça para a sobrevivência do grupo, mas sim locais e novas 

pastagens para alimentar o rebanho que, aos poucos, se multiplicava e se tornava essencial à 

vida humana.  

 Assim, com o processo inicial de domesticação dos animais, com a fixação dos 

grupos em áreas providas de farta alimentação desenvolveram-se, em paralelo, pequenos 

plantios agrícolas, o que fixou o ser humano no lugar por mais tempo, obrigando a pecuária a 

se implementar para a criação e reprodução dos rebanhos.  O que, resumidamente, Ribeiro 

(1968) nos aponta na relação ser humano-natureza e sobrevivência. 

 
Antes da Revolução Agrícola, o homem vivera sempre em pequenos bandos móveis, 

de coletores de raízes e frutos, de caçadores e pescadores, rigidamente 

condicionados ao ritmo das estações, engordando nas quadras de fartura e 

emagrecendo nos períodos de penúria. Só em regiões excepcionalmente dadivosas, 

como as costas marítimas ricas em mariscos, e por isso mesmo disputada, esse 
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bando podiam alcançar maiores concentrações. Ainda assim, o montante de cada 

grupo era limitado pela capacidade de provimento alimentar nas quadras de maior 

escassez e pelas dificuldades de ordenar socialmente o convívio de unidades sociais 

maiores. (RIBEIRO 1968, p. 58). 

 

 

 Na verdade, a pecuária, desde a antiguidade, acompanha o homem em suas 

migrações. A pecuária nascida do princípio, gênese da domesticação, não só serviu ao 

trabalho pesado, como há milhares de anos serve de alimento à raça humana. Dentro dessa 

concepção, o gado foi levado pelo homem em suas buscas por melhores condições, presente 

sempre nas suas marchas incansáveis pela superfície da terra. Chegou, assim, aos mais 

distintos lugares da terra, hora por estradas, hora pela água, mas sempre presente no cotidiano 

dos agrupamentos humanos. Para alguns, considerados sagrados (indianos), para outros, 

símbolos de força (gregos), para grande parte da humanidade – o alimento provindo da 

criação de diferentes animais, como já mencionado anteriormente.  

 Com as constantes migrações realizadas pelos homens na face da terra, a expansão 

da pecuária foi se dando conforme novos espaços iam sendo descobertos e ocupados pelo 

globo. 

 Neste contexto, as primeiras cabeças de gado vacum (vacas, bois e novilhos) que 

desembarcaram em terras brasileiras (1534), vieram do continente africano (Cabo Verde), 

como suporte alimentar e para o trabalho na colônia brasileira. Trazidos nas caravelas de 

Martin Afonso de Sousa, logo o gado encontrou sua finalidade, como mencionaremos na 

sequência do texto.  

 

 

 

1.1 – A pecuária bovina no coração da vida colonial açucareira (o engenho) 

 

Incorporado ao processo de colonização do território, a pecuária bovina aparece como 

atividade secundária importante ao funcionamento da vida colonial. A sua importância inicial 

remonta desde as poucas cabeças destinadas à subsistência a grandes propriedades de criação 

interligadas à indústria da cana, pois o boi (principal animal representante da pecuária no Brasil), 

além de servir como alimento, fornecer o couro para o vestuário, era fundamental para o trabalho 

pesado dos grandes engenhos de açúcar que se multiplicavam no nordeste brasileiro. 

No Brasil, a atividade pastoril inicialmente se desenvolveu quase que, ―diretamente 

vinculada ao quintal da propriedade agrícola; o gado pertencia ao mesmo proprietário do engenho. 



26 

 

 

 

Tratava-se de uma criação doméstica, restrita à economia fechada de cana-de-açúcar ou de algumas 

feitorias, quase sem expressão comercial‖ (MORAES; FRANCO, 2005, p. 35).  

Considera-se que os primeiros animais introduzidos em terras brasileiras vieram do 

arquipélago de Cabo Verde, na África, por volta de 1534, trazidos por Martin Afonso de 

Souza - para a Capitania de São Vicente e, posteriormente, introduzidos na Bahia, em 1549, 

por Tomé de Souza - 1º Governador Geral da província (MENDES 1988). ―Era natural que os 

Portugueses, necessitando de gado para os trabalhos da lavoura e para alimentação, fossem 

buscá-los no Reino e em suas colônias da África e Ásia‖ (Idem, p. 11). 

À medida que algumas capitanias prosperavam (São Vicente, Bahia e Pernambuco), outras 

se afundavam rumo ao fracasso, alguns engenhos ditavam a dinâmica econômica local. Nesse 

sentido, Moraes (2000) aponta o que seria o engenho, um motor complexo e tão importante para a 

vida colonial.  

 

O engenho era o centro da vida econômica da colônia, a fábrica que processava a cana e 

dava sentido à ocupação da terra, [...], ele representava grande massa de capital fixado, cuja 

reprodução implicava o funcionamento de uma complexa rede de circuitos subsidiários de 

escalas variáveis: desde os fluxos locais das tarefas de cana e da lenha até os mais dilatados 

referentes à reposição dos estoques de mão-de-obra (MORAES 2000, p. 343).   

 

Referente ao mencionado por Moraes (2000), Vianna (1997, p. 152), considerando a 

complexidade que envolvia o engenho entre fins do século XVI para o XVII, o mesmo se refere ao 

engenho como uma ―instituição tipicamente capitalista‖ pela sua grandiosidade e exorbitante 

quantidade de capital empregado na produção do açúcar. 

Concomitante ao desenvolvimento do grande complexo açucareiro, o capital investido não 

somente garantia a reposição da mão-de-obra escrava, como fundamentalmente assegurava seu bom 

funcionamento técnico a partir de duas fontes de energia imprescindíveis nos engenhos: a lenha e o 

animal.  

A lenha, tão necessária ao aquecimento das fornalhas, era proveniente das áreas abertas pela 

expansão da cana e o surgimento de pequenos povoados. O gado, introduzido pelo colonizador, 

aumentava nas propriedades, para atender a uma necessidade alimentar e mercantil dos engenhos. 

Para Moraes e Franco (2005), a reprodução do gado ia de encontro das diferentes 

necessidades no cerne da expansão da estrutura canavieira. Assim,  

 
O gado preenchia ambas as necessidades – era utilizado como força motriz nas moendas e 

carregava lenha para os engenhos – além de fornecer alimentos e transporte a cana e os 

artigos adquiridos na Fazenda. A criação se fazia na área litorânea. Não só porque ainda era 

uma pequena escala, mas também, porque o gado precisava ficar perto da zona produtora de 

sal, imprescindível ao seu sustento (MORAES; FRANCO, 2005, p. 35). 
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Diante de tal contexto, Moraes (2000, p. 342) nos aponta que:  

 
Insumo fundamental para o engenho eram os animais, e notadamente a pecuária 

bovina aparecia como elemento indispensável a sua vida. Assim, a cada zona 

canavieira correspondia uma área complementar de criação de gado. Tal atividade, 

consequentemente, conheceu período de expansão correspondente à difusão da cana, 

com as boiadas e as áreas de pecuária crescendo durante todo o século XVII. 

(MORAES 2000, p. 342). 

 

 

O gado, pela sua fácil mobilidade pelas terras canavieiras, logo se tornou um desbravador 

incontido na faixa litorânea do nordeste brasileiro. Pois,  

 
À medida que os engenhos foram progredindo, os rebanhos foram crescendo. Com a 

expansão da economia açucareira, a necessidade de animais cresceu desproporcionalmente. 

A devastação das florestas litorâneas obrigava a busca da lenha cada vez mais longe. 

Promoveu-se, então, o aumento do rebanho e esse aumento tornou-se impraticável à criação 

no litoral [...], os animais invadiam plantações e causavam tantos transtornos que o governo 

português proibiu a criação de gado na faixa litorânea (MORAES; FRANCO, 2005, p. 35). 

 

 

  Diante de tal contexto, a ―pecuária‖ que se desenvolvia em meio aos currais de gado, 

fazendas de criação, aos poucos, como figura secundária ao grande empreendimento que eram 

os engenhos, vai-se tornando fundamental para a ocupação de novas áreas, consequentemente 

redesenhando novas fronteiras territoriais.   

  Ao mencionado, Moraes (2000) nos aponta que a pecuária bovina no passado 

―aparecia como elemento indispensável à vida econômica da até então colônia Brasil‖. É bom 

destacar que, ainda hoje, em algumas regiões, convivemos com tal estrutura. 

 
Os grandes domínios pastoris, que ainda hoje encontramos nos altos sertões do 

Norte, do Centro-Oeste e do Sul, são, na sua maioria, estruturas que subsistem, 

quase intactas, da época do bandeirismo. Guardam de tal modo esta sua organização 

primitiva que nos é possível, através delas, penetrar a razão íntima da prodigiosa 

expansão do bandeirismo pastoril.  (MORAES 2000, p. 342). 

 

 

Desse modo, o papel e a importância da pecuária bovina não se delimitaram localmente, 

circunscrevendo o dilatamento das fronteiras territoriais, constituindo pequenos núcleos de 

povoamento no sertão nordestino, pampas gaúchos e Brasil-central mineiro. ―No final do século 

XVIII, o espaço brasileiro é formado de manchas de ocupação agropecuária, grosso modo, 

formando anéis de disposição norte-sul, como a faixa descontínua do anel pecuário‖. A 

penetração da pecuária partindo da zona açucareira do norte para o nordeste e para o sul 

constituiu-se assim uma grande área de povoamento de fraca densidade demográfica nas 
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fazendas, currais, invernadas e pastagens. Assim, temos o desenvolvimento da pecuária 

associada ao engenho (do nordeste ao sudeste), e como atividade de ocupação do interior do 

Brasil-sertão, do sertão central e do sul, onde a atividade desenvolveu mais voltada para o 

abastecimento das minas auríferas (MG, GO e MT).  

 A figura seguinte nos mostra na leitura de Moreira (1990) como aos poucos o Brasil 

foi sendo ocupado, constituindo-se de pequenos núcleos populacionais em uma vastidão de 

terras ociosas – base fundamental para a constituição da estrutura fundiária no território 

brasileiro no século XVIII.  

 

MANCHAS DE OCUPAÇÃO AGROPECUÁRIA NO BRASIL, SÉCULO XVIII 

 
     Fig. 1 – (Sem escala). Manchas de ocupação agropecuária no Brasil, século XVIII. 

     Fonte: Adaptado de Moreira (1990, p. 18). 
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 Conforme apontado na figura, nota-se que, de leste para oeste, do sul para o norte, a 

pecuária se expande na imensidão de terras que chega ao planalto central. Na Bahia, a 

pecuária alastrou-se pelo São Francisco, de onde passou ao rio das Velhas, rio das Rãs, rio 

Tejuco, rio da Prata Preto e Paracatu (Minas), médio Jacuípe, médio Paraguaçu, médio 

Itapicuru na Bahia. Em Sergipe, nos rios Real e Sergipe. Em Pernambuco, desenvolveu-se no 

vale do Pajeu, atravessando ali a atual linha de fronteira da Paraíba até o rio Piranhas. No 

Piauí, o vale do Parnaíba. No Maranhão, o alto Mearim, o baixo e o médio Itapicuru e a área 

compreendida entre o Turiaçu e a margem direita do baixo Grajaú. No sul de Mato Grosso os 

vales dos rios Miranda, Taquari, São Lourenço e Piquiri (bacia do Paraguai) e Brilhante, 

Pardo, Verde (bacia do Paraná) e a região entre Vila Bela e Vila Maria. Em Goiás, o alto 

Tocantins e seus afluentes, seguindo para o sul até se encontrar com a área mineira do 

Paranaíba, descendo até o Rio Grande do Sul. 

 Além da imensidão de terras que a pecuária adentrou com facilidade, outro fator que 

reforçou tal situação nessas áreas, encontra-se vinculada ao declinío da mineração. Como 

mensionado por Moreira.   

 

―quando a mineração declina em todo o planalto, a pecuária absorve os espaços das 

nebulosas mineiras e os reorganiza em sua função. Descendo o gado do sertão nordestino 

pela calha do São Francisco e subindo o do pampa gaúcho pela calha da depressão 

periférica, encontram-se estas duas frentes de pecuária no planalto central-mineiro, para dar 

unidade territorial à nacionalidade. Vindo de todos os cantos no correr do século XVIII, o 

gado bovino se espalha e sedimenta pelo planalto a ocupação do amplo território dilatado 

pelas entradas e bandeiras. Unificando o território nacional e sedimentando sua ocupação 

para lá da linha formal de Tordesilhas, a pecuária risca, num corte norte-sul, o arco que 

unifica o criatório dos sertões, interligando a caatinga (sertão nordestino), o cerrado (sertão 

central) e o pampa gaúcho (sertão meridional)‖.  (MOREIRA 1990, p. 19). 

 

 

 Continuando, Moreira (1990), ressalta que um dos principais motivos de a pecuária 

se expandir rapidamente no nordeste e região dos pampas em direção à região do planalto 

central mineiro, consiste no fato de seus criadores não disporem de muito capital para investir. 

Segundo ele, diferente do que é necessário nas plantações, o gado se acomodava facilmente 

entre as matas e os pastos naturais.  

 Tal condição, naquele momento, determinaria o tamanho das propriedade e seu nível 

de contraste. As diferentes condições encontradas em cada região (clima, relevo, vegetação, 

disponibilidade de água), fez com que a maneira de criar os animais e lidar com o próprio 

processo de ocupação das terras se desse de maneira diferenciada ao longo das terras 

ocupadas até aquele momento. Dessa forma, segundo Moreira, a relação gado-fazenda e 

vegetação se deu da seguinte forma, ao final do século XVIII:  
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No sertão nordestino há o problema da água que reflete diretamente no traçado do 

arranjo espacial: as fazendas são alongadas do rio ao interflúvio, contesta na margem 

do rio, e por isto uma precisa distar da área da outra. Este fato e a necessidade de 

haver extensões livres para a movimentação do gado em busca dos locais de fontes 

permanentes de água e pastos nas épocas de maior estiagem fazem que as fazendas 

não sejam separadas por cercas, imperando os espaços livres. No planalto central-

mineiro o problema é qualidade das pastagens dos cerrados, que faz as fazendas 

também se espraiarem amplamente, separando-se umas das outras por enormes 

extensões, entre as quais as fronteiras ficam igualmente indefinidas e sem cercados. 

Já no pampa gaúcho o problema é o eterno estado de guerras por questãos de 

fronteiras nacionais, mas também nele a enorme extensão da linha do horizonte 

estimula a propagação das fazendas de gado, as estâncias, que assim se afastam 

enormemente umas das outras, da mesma forma aqui não havendo a preocupação 

com limites e cercados. (Moreira 1990, p. 20-21). 

 

Como se vê, dado o caráter expansionista da pecuária apontado por Moreira, tais 

condições mencionadas foram fundamentais para redesenhar de vez novas bases de formação 

e ocupação de regiões até então ocupadas com outras atividades, como a produção de cana e a 

exploração do ouro. Assim, a pecuária, num primeiro momento, está relacionada à produção 

açucareira (cana-de-açúcar) e, posteriormente, ao ciclo do ouro. Após o declínio da mineração, 

no século XVIII, incorporou-se de vez ao território brasileiro como extensão do próprio 

processo de ocupação. No sul, a pecuária adquiriu um caráter de atividade principal, voltada 

ao abastecimento dos centros consumidores. 

 Conclui-se, desse contexto, que a pecuária se formou e desenvolveu como uma 

atividade inicialmente para os engenhos e as minas. A pecuária, apesar de ser uma atividade 

secundária, exerceu um papel importante no processo de ocupação do território brasileiro, 

especialmente no sentido do expansionismo populacional. Com exceção do sul, a pecuária 

não contribuiu para a formação de núcleos populacionais, provavelmente  pela sua 

mobilidade. Pode-se inferir, desta forma, que o espaço decorrente da pecuária deu forma à 

estrutura fundiária concentrada em grande parte do Brasil (exceto no sul pela cultura e valores 

de seu povo), devido às ocupações e apropriações das grandes áreas usadas pelas pastagens. 
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2 - GOIÁS: DA DECADÊNCIA DA MINERAÇÃO AO (DESENVOLVIMENTO) 

EXPANSIONISMO DA PECUÁRIA  

 

 

Em torno da atividade mineradora surgiu uma sociedade fervilhante. Nos Arrais do 

ouro, negros forros, escravos, ricos mineradores, humildes roceiros e mestiços 

miseráveis encontravam-se nas ruas precárias e movimentadas. [...]. A maior parte 

da população das minas vivia sob condição de extrema penúria e a carência de 

gênero alimentícios fez da fome uma constante na região. Riqueza e pobreza 

coexistiam conflituosamente e sobre todos pairava a imagem onipotente do Estado 

metropolitano, a todos fiscalizando e vigiando a fúria arrecadadora do fisco. A 

estagnação das minas alterou esse quadro.  

(ASSIS 2009, p. 60) 

 

 

 Com a abertura de uma ampla frente de pequenos povoados, promoveu-se o 

desenvolvimento de vias de comunicação por terra. ―As Minas ficaram ligadas ao Rio de 

Janeiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Bahia e à Zona da Bacia do Prata de onde recebiam 

grandes levas de muares‖ (MORAES; FRANCO, 2005, p. 41). Estava, assim, redesenhado um 

novo centro de desenvolvimento econômico e populacional, ao qual atividades como a agricultura e, 

principalmente, a pecuária, ocupariam novas áreas – aquelas ligadas principalmente a mineração. 

 Segundo Prado Júnior (1980), a mineração que promoveu mudanças significativas no 

fluxo populacional, na descentralização da economia do nordeste para o centro-sul e da 

administração política, abriu caminho para a consolidação de um novo centro urbano. Isso, de 

certa forma, facilitaria o ―controle mais de perto das atividades da zona do ouro‖ (MORAES; 

FRANCO, 2005, p. 41). 

 

As transformações provocadas pela mineração deram como resultado final o 

deslocamento do eixo econômico da colônia, antes localizado nos grandes centros 

açucareiros do Nordeste (Pernambuco e Bahia). A própria capital da colônia (capital 

mais de nome, pois as diferentes capitanias, que são hoje os Estados, sempre foram 

mais ou menos independentes entre si, subordinando-se cada qual diretamente a 

Lisboa) transfere-se em 1763 da Bahia para o Rio de Janeiro. As comunicações mais 

fáceis das minas para o exterior se fazem por este porto, que se tornará assim o 

principal centro urbano da colônia (PRADO JUNIOR 1980, p. 64). 

 

 

 Dessa forma, considerando um novo rearranjo territorial na região centro-sul, que 

encorpa Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, à sombra da mineração, outras atividades 

como a agricultura e a pecuária ganharam destaque como demanda alimentar das populações 

locais.  
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De modo geral, é todo este setor centro-sul que, graças em grande parte à mineração, 

toma o primeiro lugar entre as diferentes regiões do país; para conservá-lo até hoje. 

A necessidade de abastecer a população, concentrada nas minas e na nova capital, 

estimulará as atividades econômicas num largo raio geográfico que atingirá não 

somente as capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro propriamente, mas também 

São Paulo. A agricultura e mais em particular a pecuária desenvolver-se-ão 

grandemente nestas regiões. É de notar que o território das minas propriamente 

(sobretudo das mais importantes localizadas no centro de Minas Gerais) é impróprio 

para as atividades rurais. O solo é pobre e o relevo excessivamente acidentado. 

Nestas condições, os mineradores terão de se abastecer de gêneros de consumo 

vindos de fora. Servir-lhes-á, sobretudo o sul de Minas Gerais, onde se desenvolve 

uma economia agrária que embora não contando com gêneros exportáveis de alto 

valor comercial – como se dera com as regiões açucareiras do litoral -, alcançará um 

nível de relativa prosperidade (PRADO JUNIOR 1980, p. 64 - 65). 

 

 Todo esse contexto exploratório e disseminador de pessoas logo se alastrou por outras 

regiões. E, em Goiás, não foi diferente do que ocorrera, por exemplo, em Minas: a exploração 

do ouro pouco durou, logo restanto os pequenos povoados e uma vastidão de terra a ser 

ocupada. Assim, chegava o fim de um ciclo, que abriria caminho em terras goianas para a 

pecuária que se expandia de Minas e Bahia. Vale lembrar que Goiás, naquela período (fins do 

século XVIII, passando para o século XIX), tinha dimensões espaciais bem diferentes do que 

tem atualmente. Ainda fazia parte de seu território a área que atualmente é o estado do 

Tocantins, desmembrado e reconhecido como uma das vinte e  sete Unidades da Federação 

Nacional, a partir da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, em que, a partir do dia 1 de 

Janeiro de 1989 passou a ser anexado à região Norte. 

 

2.1 – A decadência da mineração em terras goianas: a pecuária como importante 

atividade econômica em Goiás. 

 

Desbravando e carregando, no pensamento, o sonho da prosperidade rumo às terras 

até então desconhecidas para mineiros e paulistas, as terras goianas passaram a fazer parte de 

um ambicioso expansionismo territorial movido pela descoberta de ouro (séc. XVIII), que, 

posteriormente, entrou em depressão pela decadência da mineração.  

Contextualizada em um cenário marcado pelo bandeirismo e a descoberta de ouro em 

terras até então indígenas, a história da pecuária em Goiás aparece em meio a um período de 

produção de muita riqueza e depressão inerente às minas de ouro
3
. No entanto, foi esse 

ambiente de refluxo formado pela decadência do ouro que transformou o sentido da pecuária 

                                                 
3
 Com o fim da produção de ouro em Goiás, no começo do século XIX, o governo português, que sempre 

pressionou e obrigou que toda mão de obra da Capitania de Goiás fosse dirigida exclusivamente para as minas de 

ouro, passou a incentivar a agricultura e pecuária no Estado, conforme apontado por (LIMA; FRANÇA, 2004). 
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em terras goianas.  

Quanto à presença do gado em terras goianas, alguns autores como Chaul (1999), 

Assis (2009),  Galli (2005), consideram que os animais já pisavam e pastavam por estas 

bandas antes de 1726. Com a não delimitação precisa das Fazendas, é provável que, 

principalmente, na divisa de Goiás com os estados da Bahia e Minas Gerais (fig. 2), os 

animais já trilhavam as cabeceiras dos rios, criados pelas comunidades locais que, aos poucos, 

ocupavam as regiões da mineração.  

  Contextualizando o período, Assis (2009) nos aponta que, mesmo antes da chegada 

das bandeiras em Goiás e Mato Grosso, o gado já trilhava e pastava em terras goianas. Por ser 

considerado de fácil mobilidade terrestre, o gado acabou se fazendo presente nas novas terras 

ocupadas por fazendeiros vindos de São Paulo, Minas e Bahia.  

 
Admite-se, atualmente, que, em 1722, quando aportava em território goiano a 

bandeira do Anhanguera, o gado já se fazia presente na margem oriental de Goiás e 

Tocantins. Seguindo o leito do São Francisco e atravessando o Espigão Mestre o 

gado teria antecedido a mineração em Goiás, conforme afirma Paulo Bertran. 

Podemos assegurar, portanto, que a mineração e a pecuária conviveram lado a lado, 

ao longo do século XVIII. (ASSIS 2009, p. 63). 

 

 

Assim, com um território em crise, com uma população que, a cada dia, migrava para 

outros núcleos de melhor condição econômica, restou à pecuária ocupar o enorme vaziu na 

economia goiana. Dessa forma, mesmo que date de antes do século XVIII, a presença do gado 

em terras goianas, efetivamente, essa atividade se expandira a partir de meados do século 

XVIII e início do XIX, conforme (LIMA; FRANÇA, 2004). 

Embora a pecuária estivesse ligada muito mais a  uma finalidade alimentar e de 

vestuário (utilização do couro), com a decadência do ouro encontrado nos rios, a pecuária 

passou quase que exclusivamente a ser a atividade econômica local. Aquele mundo de tal 

mobilidade econômica e social produzido pela mineração, aos poucos, desaparecera.   

Dado esse contexto, a partir da pecuária, uma nova configuração espacial 

redesenharia os contornos das mudanças. Agora, o arranjo espacial combina com o 

expansionismo das fazendas, da formação de pequenos povoados. A paisagem deixa de ser 

marcada pela presença do garimpeiro e sua dinâmica sócio-econômica, dando lugar às 

fazendas, currais, habitações dos proprietários e pequenas boiadas criadas soltas pela vasta 

imensidão de terras das propriedades. 

De acordo com Palacin (1989), as propriedades se estendiam por enormes extensões, 

por conta da qualidade das pastagens. À medida que aumentava a quantidade do gado nas 
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propriedades, mais se estendiam os possíveis limites das fazendas, que, quase sempre, 

estavam assentados numa condição geográfica, sendo o relevo, a margem do rio, um espigão, 

algumas das condições para definir as fronteiras de cada propriedade. Essas eram indefinidas 

e sem cercados que, legalmente, na maioria dos casos, se assegurava em algum tipo de 

documento de mão, elaborado e atestado por outros vizinhos de área.  

Dessa forma, a partir da incorporação das fazendas de gado ao espaço goiano é que 

haverá o surgimento e até mesmo o desenvolvimento de alguns povoados, que mais tarde se 

tornariam municípios e teriam suas próprias áreas urbanas reconhecidas como tal. Desse 

modo, nasciam, a partir da (s) fazenda (s), os núcleos urbanos.   

  Nesse sentido, na figura (2), segue, na interpretação de Chaul (1999) e Assis (2009), 

um retrato aparente do que tinha se tornado o território de Goiás após um século de ocupação 

e expansionismo da atividade mineradora e, posteriormente, a pecuária após a decadência do 

ouro. Gozando da singularidade de ocupar grandes áreas com uma pequena população, várias 

cidades, tanto ao norte como no sul, se formaram, abrindo espaço à ocupação de outras áreas, 

que mais tarde se tornariam novos municípios ou cidades.  

 
   Fig. 02: Eixos da expansão geográfica da Pecuária em Goiás. 
   Fonte: Assis (2009). 
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  Segundo Gomes e Teixeira Neto (1993, p. 67), os ―fatores históricos e geográficos de 

maior importância para o desenvolvimento da rede urbana em Goiás e Tocantins foram: a 

garimpagem do ouro, no período colonial (século XVIII) e agropecuária tradicional, após 

esgotamento das minas de ouro (século XIX e XX)‖. 

 
Mais de dois terços das atuais cidades goianas e tocantinenses nasceram de núcleos 

mineiros ou de atividades agropecuárias sob múltiplos aspectos (Fazendas, 

colonização, dons patrimoniais e paroquiais, loteamentos rurais, etc.). A mineração 

foi um fator de urbanização por excelência. A agropecuária foi, num primeiro 

momento, o principal elemento de mobilização populacional; num segundo 

momento, elemento de urbanização. As Fazendas surgiram inicialmente para 

abastecer as minas de víveres essenciais; daí nasceram múltiplas atividades, 

principalmente as comerciais e de troca de produtos. (Idem 1993, p. 67) 

 

 Arrais (2004) na mesma perspectiva de Teixeira Neto, nos aponta o novo caminho 

que tomava a Província de Goiás - uma sociedade abastada de recursos e tendente à 

ruralização após o auge da atividade garimpeira.  

 
Após o auge da atividade aurífera assiste-se no território goiano a uma espécie de 

ruralização da sociedade, com predomínio da criação de gado e da agricultura de 

subsistência. [...]. Assim a província de Goiás foi vivendo, ao passo do boi e do 

cultivo da roça nas inúmeras Fazendas goianas, estabelecendo certas ligações 

comerciais com a Bahia e com Minas Gerais. (ARRAIS 2004, p. 104) 

 

 

Dessa forma, o que se constata em Bertrand (1978), Estevam (2004), Galli (2005) e 

Assis (2009) é uma pecuária que se mistura à história de ocupação e formação do território 

goiano no século XVIII. Ressaltando que, independentemente se o marco inicial foi em 1722 

ou 1726, com a chegada dos bandeirantes, a pecuária em Goiás se desenvolveu 

secundariamente, acompanhando a mineração, servindo como alimento, produção de 

vestimentas e força de trabalho (tração animal) nas Fazendas. 

Diante de tal, a expansão da pecuária em Goiás sempre teve atrelada ao seu processo 

de ocupação a outra importante atividade econômica, como o de papel secundário que 

acompanhou o ciclo do ouro, apontado em três momentos por Galli (2005): 

 
A exploração do ouro goiano e seu reflexo no comportamento da pecuária, registrou 

Três momentos distintos: o apogeu das minas, de 1725 a 1753, quando a pecuária 

era usada apenas para matar a fome; a crise na mineração, de 1753 a 1777, época em 

que a pecuária passou a ser um instrumento para diminuir as calamidades e a 

decadência do ciclo ourífero, de 1788 a 1822, fase na qual a pecuária finalmente 

descobriu seu poder econômico (GALLI 2005, p. 20). 

 

 

  Com a forte queda na exploração do ouro, aos poucos, a atividade pastoril vai 

deixando o papel de coadjuvante, e torna-se uma importante e promissora atividade 
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econômica em Goiás. No entanto, longe dos rendimentos alcançados pela mineração, mas, o 

suficiente para estimular um novo ciclo econômico e, consequentemente o surgimento de 

cidades a partir da Fazenda. Assim aponta Gomes e Teixeira Neto (1993, p. 71), 

 
Pelo menos 20% das cidades goianas e tocantinenses surgiram de sedes de Fazendas, 

em torno das quais o lugarejo surgia e prosperava, em terrenos menos acidentados 

do que o relevo das cidades oriundas da mineração. Este fator facilitava o 

crescimento e o desenvolvimento da cidade de origem agropecuária. Mas o principal 

fator era o aparecimento de um novo ciclo econômico em substituição à mineração. 

Para sair da estagnação econômica em que as regiões de Goiás e Tocantins se 

achavam, os seus habitantes encontraram a solução na roça e na criação extensiva, já 

que dispunham de imensos espaços favoráveis à atividade agropastoril tradicional. 

Inicialmente a agropecuária teve um objetivo preciso: abastecer as minas de ouro. 

Desse abastecimento nasceu uma série de atividades auxiliares das quais a mais 

importante foi a crescente troca de mercadorias em regiões de pouco comércio, o 

que favoreceu o movimento de tropas e boiadas. Assim, a criação de gado tornou-se, 

por muito tempo, o principal elemento de mobilidade da população.  

 

 

  Corroborando com Gomes e Teixeira, na sequência, Assis (2009), Silva (2005), 

Estevam (2004) e Chaul (2002) apresentam suas leituras sobre a mineração e o 

desenvolvimento da pecuária.  

  Para Assis (2009), escassez de ouro nas minas fez com que a pecuária ganhasse 

importância e se estabelecesse de vez como uma atividade econômica. 

 
Não obstante, durante o ciclo do ouro, a pecuária constituía atividade de importância 

secundária, não figurando entre as preocupações da administração, totalmente 

absorvida com a extração do metal reluzente. A pecuária permaneceu ―sombra do 

ouro‖ durante o apogeu das minas. Esse quadro viria a se alterar com a rápida 

estagnação das minas, já no quarto final do século XVIII. [...]. A possibilidade de o 

gado transportar-se, possibilitando alcançar os distantes mercados consumidores, fez 

da pecuária a única atividade capaz de superar o isolamento geográfico do sertão. 

No quadro de dificuldades econômicas, característico do XIX em Goiás, a pecuária 

destacou-se como única atividade de caráter eminentemente comercial, sendo a 

lavoura voltada para a subsistência dos próprios plantadores, sendo o pouco 

excedente comercializado nos arraiais locais. (Idem 2009, p. 63) 

 

  Acostumados a uma vida econômica mais dinâmica pela abundância do metal 

precioso – o ouro, aos sinais da crise e sua constatação nos fins do século XVIII, o que restou 

foi um cenário de desolação e, consequentemente, muitas dificuldades para os que 

permaneceram nas regiões mineradoras.   

  Silva (2005, p. 17) aponta como a decadência da mineração fez surgir uma estado 

adverso às condições até então desenvolvidas com a extração do ouro. 

 
A decadência do ouro dificultou muito a vida econômica da população mineradora. 

Os mineiros, que permaneceram em Goiás, passaram a dedicar-se à pecuária 

extensiva e à agricultura de subsistência. Esta nova atividade econômica trouxe 

como consequência, a expansão da ocupação do território goiano. 
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 Passado o século XVIII, período áureo e também depressivo, Goiás, no século XIX, 

se apresentava como uma imensidão de terras quase que no esquecimento. Com uma 

organização produtiva longe de se equiparar a outras regiões como sudeste, sul e até mesmo 

nordeste, Goiás emergirá entre as porteiras de Fazendas.  

 
A Fazenda de gado foi a organização produtiva básica que surgiu no bojo do 

processo de ocupação. Não teve limites definidos e em geral o fazendeiro não 

possuía título legal de propriedade. No interior do estabelecimento ocorreu um 

processo de agregação de sujeitos produtivos onde o trabalhador imigrante 

converteu-se em pequeno fornecedor de alimentos para o consumo na própria 

Fazenda, engendrando um peculiar complexo produtivo. A criação de gado 

necessitou da produção de alimentos e esta, incapaz de desenvolver-se como 

atividade autônoma, refugiou-se na produção de gado que ampliou-se ao contar com 

meios de subsistência e força de trabalho. Não se trata meramente de afirmar que 

uma produção existiu em função da outra e sim que uma não poderia existir sem a 

outra. Agricultura e pecuária, no interior da Fazenda goiana, não constituíram 

segmentos produtivos passíveis de ser analisados ou vistos separadamente. A 

organização sertaneja, que surgiu e se consolidou em Goiás no século XIX, baseou-

se em um único processo de trabalho: pecuária extensiva-agricultura de 

subsistência. (ESTEVAM 2004, p. 63) 

 

 

 Na perspectiva de Estevam (2004), Chaul (2002) aponta que a pecuária e a 

agricultura em Goiás sempre foram vistas como atividades complementares na economia, o 

que contribuiu para que se desenvolvesse, nas terras goianas, um modelo de fazenda 

tradicional diferenciado do das regiões Sul, Sudeste e Nordeste.  

 

A fazenda tradicional de Goiás contrastava com a Fazenda cafeeira, unidade básica 

da economia mercantil exportadora. Também diferentemente da Fazenda açucareira 

– de rígida hierarquia social – as Fazendas tradicionais goianas organizaram-se de 

maneira peculiar, engendrando uma ordem social bastante singular. Obviamente são 

nítidas as diferenças entre a Fazenda agrícola exportadora paulista e a Fazenda 

criatório de Goiás, principalmente em termos de organização sócio-econômica. 

(ESTEVAM 2004, p. 64) 

 

  

 Portanto, considerando que o período do ouro no século XVIII tenha sido quase que 

um súbito momento inicial na história da construção territorial de Goiás, e que a pecuária e a 

agricultura de subsistência heranças alternativas para o desenvolvimento local, os mesmos 

passaram a se constituir como elementos fundamentais para a nova feição ao território goiano 

na passagem entre os séculos XVIII e início do XX. Isso, de forma geral, apontou Chaul 

(2002) ao mencionar que,  

 
assim que o ouro deixou de representar o principal produto da economia goiana, um 

processo de ‗êxodo aurífero‘ fez com que um forte contingente populacional 
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abandonasse a Província para se dedicar à lavoura e à pecuária. Foi por meio deste 

processo de ocupação que a economia goiana se tornou agrária. A diminuta 

produção do período, que se seguiu ao colapso da mineração, tornou a economia de 

Goiás praticamente estagnada. A historiografia goiana atesta, em todo o conjunto de 

suas produções, que foi por meio da pecuária que se procurou manter ativo o sistema 

de produção mercantil, abastecendo de gado os mercados do Centro-Sul e Norte-

Nordeste do país. Da crise da mineração ao início do século XX, o setor agrário e o 

erário público teriam sobrevivido das rendas advindas da pecuária. (CHAUL 2002, 

p. 91-92) 

 

 

 Resumidamente, o que se vê nas diversas literaturas sobre ocupação e formação 

territorial de Goiás desde o início do século XVIII, é um processo de transformação e 

construção lenta da sociedade e economia goiana. Dessa forma, Goiás é, assim, resultado da 

expansão lenta dos diferentes tempos (mineração, pecuária, agricultura e, mais recentemente, 

a indústria agropecuária) e interesses exógenos marcados pela subordinação à economia 

agropecuária nacional. O que significa dizer, em conformidade com Arrais (2004, p. 18) que, 

―historicamente, o território goiano esteve ligado, a partir de uma relação de subordinação 

econômica, ao Sudeste brasileiro, por meio de uma economia baseada na agricultura de 

subsistência e na pecuária tradicional‖. 

 Portanto, se a pecuária, economicamente, não foi capaz de dinamizar espacialmente 

o territorio goiano, como ocorreu em outras regiões, com a exploração do ouro, foi 

fundamental para o estabelecimento e reconhecimento como território. As fazendas que, a 

princípio, não obedeciam a uma linha física definida, com o tempo possibilitou-se que as 

demarcações dessem os contornos da abrangência das terras goianas. Assim, em Goiás, 

primeiro se formou a fazenda e depois as cidade, o que deu os traços de sociedade de típicas 

características e identidade sertanejas. 
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PARTE II 

 

 

3 - A IMPORTÂNCIA SOCIOTERRITORIAL DA PECUÁRIA NO MUNICÍPIO DE 

JATHAY: da forma ao território da pecuária.    

 

“Aqui tudo era silencia. A não ser o tropear ritmado e estrepitoso da tropa cansada e suada, abrindo com o 

peito paramentado a barreira verde e virgem de Jaraguá ou capim-gordura, tudo era silêncio. O que se via ou 

ouvia era o gralhar de bem-te-vis, quero-queros, gaviões-quiriquiri; o vôo de perdizes assustadas; das 

disparadas velozes dos veados-campeiros, que, curiosos, pararam e olhavam de longe. Jataí nem era Jatahy, 

muito menos Paraíso”. 

(Melo 2002, p.12) 
 

 

 Nos tópicos anteriores, vimos que a pecuária pode ser apontada como uma 

importante atividade econômica e de expansão geográfica. Por meio da mesma, muitos foram 

os município e povoados criados no Brasil. 

 Em se tratando especificamente de Jataí, a pecuária atualmente, no município, pode 

não parecer, mas já teve um papel fundamental no que tange à formação territorial de Jataí. 

Inicialmente, por meio da atividade, as fazendas pouco a pouco deram forma e sentido a uma 

imensidão de terras pouco habitadas, a não ser por alguns fazendeiros dispersos entre suas 

enormes propriedades. 

 Aos poucos, desde início do século XIX, a pecuária foi encorporada e incorporando a 

Jataí pequenas mudanças, quase imperceptíveis, mas importantes a longo prazo para o que 

viria a se tornar o município em seus 116 anos de história.  

 Dessa forma, destaca-se, especificamente, nessa segunda parte, a importância da 

pecuária na formação territorial do município de Jataí. É onde refletimos e reafirmamos as 

mudanças a partir do uso e ocupação da terra em dois momentos: um antes e outro depois da 

década de 1970 (RIBEIRO 2003), quando as  mudanças passam a ser significativas e 

complexas no município. O que antes era somente cerrado, áreas ou território da pecuária, nas 

ultimas décadas tem se transformado num grande celeiro reduto agroprodutor de grãos.  

 Para Fockink (2007), Jataí reflete um conjunto de mudanças no meio rural, que 

consequentemente gerou novas condições de uso e ocupação no campo. Assim, ela aponta:  

  
Sob a vegetação de cerrados e no Planalto Central do Brasil, Jataí é um município 

que reflete na dicotomia, quando o assunto é meio rural. Sua história, geografia e 

economia diferem entre si, pois,  ‗com 116 anos completados (31/05/2011)‘ de 

emancipação política, foi colonizado por mineiros e paulistas. Antigamente 
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conhecido como ―império do gado‖, hoje conta com uma avançada produção 

agrícola voltada para o processamento e a exportação (FOCKINK 2007, p. 13). 

 

 

 Portanto, como veremos nos próximos itens, toda essa nova conjuntura deu também 

a Jataí, uma nova dinâmica territorial. Isso, por sua vez mudou não só o ritmo das atividades 

no campo, como condicionou a cidade às suas necessidades. Na sequência, faz-se um paralelo 

entre o território da pecuária e o da agricultura, representados em dados e mapas, no sentido 

de melhor exemplificar as mudanças e diferenças.  

 

3.1 – Jataí: Município do sudoeste goiano oriundo do expansionismo da pecuária no     

século XIX em Goiás.  

 

O município de Jataí (figura 3) situa-se no sudoeste do Estado de Goiás, 

com Latitude Sul 17º 52' 53´´ e Longitude Oeste 51º 42' 52´´, de altitude aproximada entre 

700m e 696 m, localizada na Mesorregião Sul de Goiás e Microrregião Sudoeste de Goiás, a 

328 km da capital, Goiânia.  A superfície total de Jataí é de 7.197 Km², correspondendo a 

2,1% da área do Estado de Goiás. Limita-se ao norte pelos municípios de Caiapônia e 

Perolândia; ao sul por Itarumã, Caçu e Aparecida do Rio Doce; a leste, por Rio Verde; e, a 

oeste, por Serranópolis e Mineiros (PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, 2009). 

 
Fig. 3: Localização do Município de Jataí (GO). 

Fonte: IBGE, 2009 (Prefeitura Municipal de Jataí, 2005). 
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O município de Jataí, como foi destacado, pode ser compreendido como resultado de 

dois tempos sócio-econômicos. Como nos aponta Ribeiro (2003, p. 30), 

 
O primeiro perdurou até a década de 1970, com o predomínio dos grandes 

latifúndios de criação de gado; já o segundo momento iniciou-se na referida década, 

vindo a concretizar-se no decênio seguinte com o aproveitamento das terras para a 

formação das grandes lavouras de grãos, principalmente de soja.  

 

 

Com aproximadamente 88 mil habitantes, de acordo com censo (IBGE 2010), Jataí 

inicia sua história com a chegada de duas famílias, uma de origem mineira e outra paulista, 

como pode ser observada em Melo (2003) e IBGE (2009). 

 
Precursores do processo de ocupação e instalação no município de Jataí, eles, 

―Francisco Joaquim Vilella e seu filho José Manoel Vilella fizeram muitas andanças 

pelas redondezas, surpreendendo-se a cada instante com a exuberância das extensas 

pastagens em terras férteis, ainda virgens‖ (MELLO 2002, p. 12). 

  

Jataí começa sua história em setembro de 1836, quando Francisco Joaquim Vilella e 

seu filho, José Manoel Vilella, procedentes de Minas Gerais, entraram nos sertões do 

sudoeste goiano pelo município de Rio Verde, formando uma Fazenda de criação de 

gado às margens dos rios Claro e Ariranha. [...]. Em 20 de fevereiro de 1890, a 

história de Jataí muda com a publicação do decreto nº 22 do governo da província, 

criando o município de Jataí e desligando-o de Rio Verde (IBGE 2009). 

 

Assim, em concordância com o contextualizado por Ribeiro (2003) e IBGE (2009), 

Melo (2003, p. 25) nos aponta que Jataí, 

 
É uma criação ―mineira/ paulista, pois, a chegada dos mineiros, representados, 

primordialmente, pela família Vilela, e paulistas, pela família Carvalho, no sudoeste 

de Goiás, é o marco da criação e inserção do município de Jataí, no processo de 

formação do espaço goiano, bem como do brasileiro‖ (MELO 2003, p. 25). 

 

 

Portanto, comumente à maioria dos municípios de Goiás, a emancipação política e o 

desenvolvimento econômico inicial estão fundados no modelo agropecuário, em que Ribeiro 

(2003) menciona. 

 
A emancipação política do município data de 1895 e, assim como tantos outros no 

estado, originou-se a partir da atividade agropecuária. A dinâmica desta atividade, 

nas Fazendas com o transporte de tropas e pouso de tropeiros, deu origem a pontos 

de ―parada‖ que evoluíram para vilas, povoados, até chegarem à categoria de 

cidades. Outros dois fatores responsáveis pelo povoamento de Goiás, além da 

atividade agropecuária, foram a descoberta de ouro de aluvião e a implantação das 

estradas de ferro no território goiano. (RIBEIRO 2003, p. 31). 
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  Mas se engana quem pense que foi fácil a instalação e a ocupação das terras do atual 

município de Jataí. Pois: 

 
Aqui tudo era silêncio. A não ser o tropear ritmado e estrepitoso da tropa cansada e 

suada, abrindo com o peito paramentado a barreira verde e virgem de Jaraguá ou 

capim-gordura, tudo era silêncio. O que se via ou ouvia era o gralhar de bem-te-vis, 

quero-queros, gaviões-quiriquiri; o vôo de perdizes assustadas; das disparadas 

velozes dos veados-campeiros, que, curiosos, paravam e olhavam de longe. Jataí 

ainda nem era Jatahy, muito menos Paraíso (MELLO 2002, p. 12).  
 

Para Lima e França (2004), foi a imensidão de terras no Sudoeste Goiano que 

possibilitou e caracterizou a formação de nosso município e região circunvizinha. Assim 

resumem os autores:   

Sudoeste goiano 

Por volta de 1830, os criadores de gado, descendentes das Três Ilhoas, vieram para 

Goiás a procura de campos limpos para suas criações extensivas na região do 

sudoeste goiano e trouxeram o boi para viver no nosso cerrado. No entanto, o boi 

ainda era um animal alienígena, em adaptação ao cerrado. A convivência secular 

ser humano-boi-cerrado propiciou ao fazendeiro subsídios para extrair, desta 

combinação, o seu sustento com o mínimo de dano ao ambiente.  

O imigrante depois de escolher sua área, sempre no costado do último posseiro 

procurava demarcá-la por acidentes geográficos bem definidos. Às vezes, para ser 

mais claro nas suas descritivas, apossavam-se de áreas enormes, maiores até que 

uma sesmaria, (em torno de 32.400 alqueires
4
) estendendo por léguas e léguas

5
, à 

procura de um rio ou de um espigão mestre. Muitas das vezes, não por interesse 

dessa grande extensão, mas por receio de que uma divisa mal feita, mal entendida 

pudesse, no futuro, levá-lo a uma demanda judicial. (LIMA; FRANÇA, 2004, p. 6). 

 

Jataí 

Em 1836 Francisco Joaquim vilela demarcou terras na margem do Córrego Jataí, 

“Fazenda Bom Sucesso” e seu filho José Manuel Vilela, apossou-se do outro lado 

do Rio dos Pasmados (hoje Rio Claro), “Fazenda Ariranha”. Também eram suas: 

“Fazenda Matrinchã”, “Fazenda da Cruz”, “Fazenda das Torres”, “Fazenda da 

Formiguinha”, “Fazenda das Flores”, “Fazendas da Urtiga” e “Fazenda 

ArÁguaia”, tendo vendido todas. (LIMA; FRANÇA, 2004, p. 8). 

 

                                                 
 
4
 Alqueires - Unidade de medida de superfície agrária equivalente em MG, RJ e GO a 10.000 braças quadradas 

(4,84 hectares), e em SP a 5.000 braças quadradas (2,42 hectares). (FERREIRA 2004) 

 
5
 Léguas - Antiga unidade brasileira de medida itinerária, equivalente a 3.000 braças, ou seja, 6.600m; légua 

brasileira. (FERREIRA 2004) 
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 Efetivamente, podemos resumir em Oliveira (2002, p. 78) que ―a história de Jataí, 

como boa parte do sudoeste goiano, constitui a última fase de expansão do gado que, vindo da 

zona leste do Brasil, através do rio São Francisco, tomou conta de Minas Gerais e veio até 

Goiás e Mato Grosso‖. 

 

 

3.2 De Freguesia do Divino Espírito Santo de Jataí a município de Jataí. 

 

 

 Denominada de Freguesia do Divino Espírito Santo de Jataí em 1864, Vila do 

Paraíso em 1885 e Jataí em 1895, consolidava-se o desmembramento de uma grande 

parte/área territorial pertencente ao município de Rio Verde. Assim, nascia Jataí, no Sul 

Goiano, com uma enorme extensão territorial formada por grandes Fazendas que, aos poucos, 

configurariam mais 12 pequenos e médios municípios na microrregião sudoeste goiano e de 

Quirinópolis (fig. 4 e 5). 

  

  
Fig. 4: Área territorial de Jataí e a de Rio Verde pós 

desmembramento do município de Rio Verde em 

1885. 

Fig. 5: Área territorial de Jataí emancipada de                           

Rio Verde em 1885.     

Fonte: Adaptado de SIEG 2010.                                          Fonte: Adaptado de SIEG 2010.                                          
 

 

 

 A partir do desmembramento de Jataí/ou Freguesia de Jataí do município de Rio 

Verde em 1885, inevitavelmente a grande extensão territorial que Jataí passou a constituir, ano 

após ano foi se fragmentando em outros distritos de povoados e, posteriormente, novos 

municípios que se estendem da microrregião Sudoeste de Goiás à microrregião de Quirinópolis 

(fig. 6 e 7). 
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MAPA DA MESO E MICRORREGIÕES DE GOIÁS.          MAPA DA DIVISÃO TERRITORIAL DE JATAÍ (1885) E PÓS 1911. 

 

  

Fig. 6: Meso e Microrregiões de Goiás. 

Fonte: SEPLAN 2009. 

 

Fig. 7: Divisão territorial e administrativa da área original de Jataí (1885), pós 1911. 

Fonte: Adaptado de SIEG 2010. 
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 Conforme aparece na figura anterior, destaca-se que Jataí, no período de 

emancipação do município vizinho de Rio Verde, chegou a ter uma área aproximada de 

38.632 Km². Territorialmente, equivale dizer, segundo IBGE (2009), que Jataí já chegou a ter 

uma área de aproximadamente 11,35% da atual área total de Estado de Goiás - atualmente 

(340.086,698 Km²). 

 Aqui, não discutiremos os motivos das emancipações ou as reais circunstâncias que 

levaram tais município a se emanciparem de Jataí. Mas, em linha gerais, constam na 

Enciclopédia Histórica do IBGE (Anexo A) e em documentos locais na prefeitura de Jataí que, 

interesses políticos e econômicos da época são os principais motivos das emancipações. De 

certa forma, isso é compreensível devido à dimensão territorial do município, de suas fazendas, 

e do interesse coronelista de seus proprietários – os pioneiros. 

          

      

3.3 – E hoje, qual a realidade dos municípios emancipados de Jataí? 

  

 Dentre os diversos municípios que se emanciparam de Jataí, desde 1885, atualmente 

alguns, como Mineiros e Serranópolis, se destacam no cenário goiano na produção de grãos, 

cana e carne. Nos demais, prevalece uma pequena produção agrícola, com a pecuária como 

principal atividade econômica.  

 Dado a importância que os municípios de Jataí, Rio Verde, Mineiros e Chapadão do 

Céu têm, atualmente, no estado de Goiás, devido à sua volumosa produção agropecuária, fez 

com que esses municípios se desenvolvessem e se destacassem bem mais que os outros 

vizinhos, tanto política quanto economicamente. Considerando a realidade dos outros 

municípios vizinhos a Jataí, Rio Verde, Mineiros e Chapadão do Céu, os mesmos ainda são 

pouco assistidos e contemplados pelos grandes investimentos de capitais. Tão pouco têm 

representação política forte na capital do Estado.   

 Atualmente, os municípios referidos se estendem espacialmente desde a microrregião 

Sudoeste de Goiás à microrregião de Quirinópolis. Assim, temos Jataí, Mineiros, Serranópolis, 

Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu, Perolândia, Aporé, Portelândia, Aparecida do Rio 

Doce, pertencentes à microrregião do Sudoeste de Goiás (tabela 1), os demais municípios de 

Caçu, Itajá, Itarumã e Lagoa Santa, integram a microrregião de Quirinópolis (tabela 2).  

 Assim, seguem abaixo, nas tabelas 1 e 2, os nomes dos municípios, com sua 

respectiva população e área territorial. 



46 

 

 

 

Tabela 1: Municípios da Microrregião Sudoeste de Goiás com destaque para os 

municípios que se fragmentaram a partir de Jataí. 

 

Posição Município População Área da unidade 

territorial (Km²)  
1 Rio Verde 163.021 8.388 

2 Jataí 86.447 7.174 

3 Mineiros 48.329 8.896 

4 Santa Helena de Goiás 36.336 1.128 

5 Caiapônia 16.559 8.653 

6 Maurilândia 11.604 394 

7 Montividiu 9.965 1.875 

8 Doverlândia 8.570 3.208 

9 Serranópolis 7.813 5.527 

10 Santa Rita do Araguaia 6.277 1.361,772 

11 Chapadão do Céu - GO 5.863 2.355 

12 Santo Antônio da Barra 4.295 452 

13 Aporé 3.708 2.900 

14 Castelândia 3.557 297 

15 Portelândia 3.321 551 

16 Palestina de Goiás 3.317 1.321 

17 Aparecida do Rio Doce 2.871 602 

18 Perolândia 2.830 1.030 

Fonte base: IBGE 2009.  

Org.: SILVA, F. B. da, 2010 . 

 

 

Tabela 2: Municípios da Microrregião Quirinópolis, com destaque para os que já foram 

partes da área territorial de Jataí. 

Posição  Município População Área da unidade 

territorial (Km²) 
1 Quirinópolis 39.756 3.780 

2 São Simão 14.373 414 

3 Caçu 11.343 2.251 

4 Cachoeira Alta 8.235 1.654 

5 Paranaiguara 7.862 1.154 

6 Itajá 5.528 2.091 

7 Itarumã 5.490 3.434 

8 Gouvelândia 4.790 831 

9 Lagoa Santa 1.346 459 

Fonte base: IBGE 2009 (org. do autor). 

Org.: SILVA, F. B. da, 2010 . 

 

 

 Com base no contexto anterior, a pecuária não se constituiu como elemento 

impulsionador para o desenvolvimento e povoamento dos municípios mencionados, aqueles 

derivados a partir do desmembramento de Jataí e de Rio Verde. 

 Dados econômicos de municípios como Jataí, Mineiros, Chapadão do Céu, mostram 

em destaque, o contraste que há entre os demais municípios, com os outros dentro de cada 

microrregião, constatando uma acentuada desigualdade econômica e social. Pensando o PIB 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jata%C3%AD_%28Goi%C3%A1s%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mineiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Rita_do_Araguaia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chapad%C3%A3o_do_C%C3%A9u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portel%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aparecida_do_Rio_Doce
http://pt.wikipedia.org/wiki/Perol%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itaj%C3%A1_%28Goi%C3%A1s%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itarum%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_Santa_%28Goi%C3%A1s%29
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per capita (soma das riquezas produzidas no município) e a base econômica têm-se, conforme 

tabela 3 e 4, as seguintes diferenciações entre os mesmos.  

 

Tabela 3: Municípios da Microrregião Sudoeste de Goiás com destaque para o PIB per 

capita. 

 

Posição Município População PIB per capita 

(Reais) 

Base econômica 

1 Rio Verde 163.021 

 

20.645,00 

Agropecuária, 

prestação de serviços, 

comércio e indústrias 

2 Jataí 86.447 

 

16.225,00 

Agropecuária, 

prestação de serviços, 

comércio e indústrias 

3 Mineiros 48.329 

 

13.783,00 

Agropecuária, 

prestação de serviços, 

comércio e indústrias 

4 Santa Helena de Goiás 36.336 
11.657,00 Agropecuária e 

indústria 

5 Caiapônia 16.559 10.962,00 Agropecuária 

6 Maurilândia 11.604 7.501,00 Agropecuária 

7 Montividiu 9.965 18.310,00 Agropecuária 

8 Doverlândia 8.570 9.638,00 Agropecuária 

9 Serranópolis 7.813 12.573,00 Agropecuária 

10 Santa Rita do ArÁguaia 6.277 7.316,00 Agropecuária 

11 Chapadão do Céu - GO 5.863 39.933,00 Agropecuária 

12 Santo Antônio da Barra 4.295 7.124,00 Agropecuária 

13 Aporé 3.708 13.440,00 Agropecuária 

14 Castelândia 3.557 9.836,00 Agropecuária 

15 Portelândia 3.321 16.221,00 Agropecuária 

16 Palestina de Goiás 3.317 8.781,00 Agropecuária 

17 Aparecida do Rio Doce 2.871 10.625,00 Agropecuária 

18 Perolândia 2.830 18.067,00 Agropecuária 

Fonte base: IBGE 2009. 

Org.: SILVA, F. B. da, 2010 . 

 

 

Tabela 4: Municípios da Microrregião Quirinópolis, com destaque para o PIB per capita. 

Posição  Município População PIB per capita 

(Reais) 

Base econômica 

1 
Quirinópolis 39.756 9.679,00  Agropecuária e 

indústria 

2 São Simão 14.373 78.313,00 Turismo e agropecuária 

3 Caçu 11.343 8.943,00 Agropecuária 

4 Cachoeira Alta 8.235 16.590,00 Agropecuária 

5 Paranaiguara 7.862 7.015,00 Agropecuária 

6 Itajá 5.528 9.270,00 Agropecuária 

7 Itarumã 5.490 12.890,00 Agropecuária 

8 Gouvelândia 4.790 11.143,00 Agropecuária 

9 Lagoa Santa 1.346 9.867,00 Turismo e Agropecuária 

Fonte base: IBGE 2009 (org. do autor). 

Org.: SILVA, F. B. da, 2010 . 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jata�_(Goi�s)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mineiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Rita_do_Araguaia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chapad�o_do_C�u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portel�ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aparecida_do_Rio_Doce
http://pt.wikipedia.org/wiki/Perol�ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ca�u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itaj�_(Goi�s)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itarum�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_Santa_(Goi�s)


48 

 

 

 

Muito embora haja diferenças econômicas e de representação política entre os 

municípios aqui apresentados, a característica agropecuária nos aponta um retrato da realidade 

entre ambos. Tal condição reforça a ideia de que temos uma complexa realidade envolvendo 

os municípios apresentados, pois alguns (Rio Verde, Jataí, Mineiros e Chapadão do Céu) se 

despontam como verdadeiros celeiros agroexportadores de grãos e carnes. Em contrapartida, 

os demais se sustentam com muitas dificuldades e da forma que conseguem, a partir da 

pecuária, de um turismo deficitário, de agricultura de subsistência e de recursos 

governamentais que fomentam nos momentos adversos. 

Sem esquecer que o intuito do nosso trabalho é contextualizar a pecuária no 

município de Jataí, a discussão anterior se faz presente porque o contexto nos aponta um 

desenrolar geográfico-histórico fundamental para o entendimento do que tem se tornado o 

município no curso de sua história. 

 Por isso, podemos dizer que Jataí se transformou muito, ao longo de sua história. Em 

determinados momentos, de maneira menos intensa, mas, nas ultimas décadas tem passado 

por mudanças significativas tanto no campo, quanto na cidade.  Mais especificamente, nos 

próximos tópicos, nos ateremos a pensar a pecuária no município de Jataí, a sua relação com a 

terra, a sua classe produtiva e como a atividade está articulada com a agricultura de maneira 

mais aprofundada. 

 

 

3.4 – A importância da pecuária em Jataí até meados do século XX 

 

 Quando falamos da pecuária em Jataí, de seu papel no processo de ocupação das 

terras e formação territorial do município, nos deparamos com uma precariedade de fontes de 

dados referentes à história do município. Pelo que consta, o município, desde o início de sua 

história, em 1836, até meados do século XX, pouco teve seu ambiente rural alterado por outra 

atividade que não fosse a pecuária extensiva. Como nos aponta Oliveira (2002, p. 79) em que, 

 
Há uma carência muito grande de dados relativos à ocupação histórica do município 

de Jataí desde então, em especial quanto às transformações espaciais promovidas 

pelas atividades econômicas. Ao que parece, a paisagem rural, estritamente ligada à 

pecuária extensiva, não modificou-se significativamente até meados do século XX. 
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 Os poucos dados que se têm, inicialmente, sobre o município de Jataí, geralmente são 

relatos de algumas famílias – principalmente dos Vilelas e Carvalhos - quanto à posse da terra 

e seu uso. Outros dados podem ser encontrados na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros 

(IBGE), em que é possível encontrar, mesmo que sintetizadas, outras informações sobre a 

história de Jataí.  

  Considerando que a nossa história de ocupação e formação territorial intrinsecamente 

está ligado ao expansionismo da pecuária e da agricultura de subsistência
6
, como em boa 

parte do sudoeste goiano, podemos dizer que o município de Jataí é parte da última leva do 

expansionismo da pecuária bovina de leste para oeste do Brasil, acompanhando as margens do 

rio São Francisco, ocupando territórios em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.   

 De acordo com Oliveira (2002, p. 77) ―a história recente da ocupação de terras no 

sudoeste goiano está associada à atividade pecuária. Foram os criadores de gado oriundos de 

Minas Gerais e São Paulo os primeiros ‗brancos‘ a fixar moradia nessa região, ainda no início 

do século XIX‖.  

 Conforme a chegada de pessoas vindas de Minas e São Paulo, as mudanças dentro das 

fazendas, mesmo que poucas, recriavam as condições para que os mesmos pudessem se manter 

nas terras apossadas. Para Oliveira (2002), com a chegado de mais pessoas, de mais mão-de-

obra para o trabalho nas fazendas, as mundanças aos poucos começavam a aparecer. Aos 

poucos, a fazenda passou a se constituir no que Melo (2002, p. 26-27), chamou de  ―complexo 

produtivo auto-suficiente‖. Assim,  

 

Aos poucos, a fazenda tornou-se um complexo produtivo auto-suficiente. 

Produziam-se, além dos produtos agrícolas e do gado, instrumentos de trabalho 

(carro-de-boi, corda de cedem, arreios, etc), vestimentas (fiava-se, tingia-se, tecia-se 

e costurava-se)
7
, processavam-se alimentos (conservação de carnes, produção de 

farinha, fubá de milho, queijo, rapadura, açúcar, etc).No dia-a-dia da fazenda, havia 

sempre um caminho que atendia os problemas, dos mais corriqueiros aos mais 

difíceis de solucionar: a fé, as orações, a benzedura e o saber adquirido da vida 

social na natureza, passado de geração a geração.  

 

 

                                                 
6
 Agricultura e pecuária em Goiás não podem ser vistas, no contexto do século XIX, como atividades estanques 

ou separadas. A agricultura explorada no território era a agricultura ―camponêsa‖ caracterizada pela fraca 

utilização de insumos e pela predominância do trabalho familiar. Este tipo de organização assemelha-se a uma 

economia mercantil simples e é balizada pelo intercâmbio mercadoria-dinheiro-mercadoria. Neste tipo de 

atividade a produção de excedentes é quase que involuntária e ingressa no mercado apenas circunstancialmente. 

(ESTEVAM, 1998, p. 71). 

 
7
 Todas as etapas da produção de vestuários eram feitas na fazenda. 
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 Descrito por netos e familiares de antigos pioneiros, relatos de famílias contam como 

era difícil a vida nas fazendas, em meados do século XIX para o início do século XX. Melo 

(2002, p. 26-27) assim descreve, baseado nas leituras de França (1995), como era produzir 

naquela imensidão de terras. Como as famílias tentavam construir uma lugar melhor para se 

viver em meio a condições tão adversas? 

 

Diante de tanta terra e de pouca técnica, a força de trabalho humana foi o recurso 

buscado para construir infra-estrutura, fazer a terra produzir e o gado aumentar. Os 

pioneiros lançaram-se a Minas Gerais em busca de pessoas para trabalhar e povoar a 

extensa área que mais na frente (1882) constituiu o município de Jataí. Em 1840, 

chegaram membros das famílias, mais escravos e empreiteiros brancos. Com essa 

força de trabalho, iniciaram as construções, com melhor infra-estrutura para moradia e 

trabalho. Ergueram os casarões de esteio de aroeira, com muitas janelas e assoalho; 

currais de aroeira; fabricaram monjolos, carro-de-boi, arreios, teares, rodas de fiar, etc. 

Enfim, territorializaram, no ―novo lugar‖, técnicas dos seus lugares de origem. A 

fazenda, unidade produtiva, conciliava trabalho familiar, escravo e empreiteiro branco 

remunerado.  

 

 

 Oliveira (2002), seguindo a mesma linha de pensamento de Melo (2002), considera 

que, devido a tais condições encontradas na região, que possibilitaram que os ―brancos‖, 

referido por ele como os pioneiros que no município de Jataí se instalaram, se enriquecessem 

ocupando as terras com seu trabalho e crias. Naquele tempo, pela precariedade de recursos, do 

acesso aos lugares pelas estradas (quase inexistentes), fazia-se do gado uma mercadoria de 

maior mobilidade, pois ele por si mesmo se entregava, conforme nos apontam Lima e França 

(2004, p. 10). 

 

A prosperidade da criação de boi em Goiás deu-se mais pelo fato de ser uma 

mercadoria, que entregava a si mesma, nos centro de consumo. Sem estradas, sem 

meios de transportes, o boi mesmo assim, conseguia chegar aos centros de 

comercialização, transpondo rios a nado e vencendo enormes distâncias a pé. Só se 

comercializam o boi em São Paulo e Minas. O comércio de vaca, de garrote, de 

novilha e touro ocorria somente entre os próprios fazendeiros. No entanto, com o 

tempo a criação de gado no sudoeste, cresceu e desenvolveu, com a produção sendo 

enviada para novos centros de consumo como Andradina, e Presidente Prudente em 

São Paulo. Era o início da recompensa de quem acreditou e aventurou-se por estas 

bandas no século XIX. 

 

 Desta forma se encontra na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (IBGE 2009) e 

na pesquisa de Melo (2002), como Jataí surge associada à atividade da pecuária. Em síntese, 

as terras ocupadas na região, em grande parte, eram devolutas. Isso, de certa forma fez com 

que as dimensões das propriedades se estendessem muito, espacialmente. Assim Jataí começa 



51 

 

 

 

sua história, ocupado em 1836, mas só emancipado do município vizinho de Rio Verde em 

1890. Conforme apontado na sequência.  

 

Jataí começa sua história em setembro de 1836, quando Francisco Joaquim Vilella e 

seu filho, José Manoel Vilella
8
, procedentes de Minas Gerais, entraram nos sertões 

do sudoeste goiano pelo município de Rio Verde, formando uma Fazenda de criação 

de gado às margens dos rios Claro e Ariranha. A Fazenda Ariranha foi adquirida em 

26 de dezembro de 1857.  Em 7 de agosto de 1864, o município de Rio Verde perde 

grande parte de seu território ao ser criada a Freguesia do Divino Espírito Santo de 

Jataí. Em 17 de agosto do mesmo ano, o governo de Goiás publica em lei a elevação 

do território à categoria de distrito. Nessa mesma época Jataí vivia o clima da Guerra 

do Paraguai, pois sediava um depósito de abastecimento das tropas em marcha para 

a zona de conflito. No ano de 1875, Jataí já possuía um respeitável comércio no 

setor da pecuária, juntamente com a atividade agrícola, que também se despontava 

promissora, exercida manualmente. Em 28 de julho de 1882, o governo da província 

divulga a Resolução da Assembléia Legislativa, na qual eleva a Freguesia de Jataí à 

categoria de Vila com a denominação de Vila do Paraíso, e foi solenemente 

instalada em 2 de março de 1885. Em 20 de fevereiro de 1890, a história de Jataí 

muda com a publicação do decreto nº 22 do governo da província, criando o 

município de Jataí e desligando-o de Rio Verde. (IBGE 2009). 

  

 Com a fixação das famílias e a imensidão de terras a serem ocupadas, dentro dos 

limites territoriais de Jataí, facilmente as boiadas e as fazendas de gado se multiplicariam por 

essas bandas. Segundo Melo (2002), os pioneiros que aqui chegaram já tinham experiência em 

trabalhar e ocupar a terra. Algo que pelas próprias condições naturais permetiria a instalação e 

demarcação das fazendas. 

 

A ocupação pioneira que resultou, em 1882, na criação do município de Jataí, foi 

feita por pessoas que tinham experiência com agricultura e criação de gado. O 

pioneiro mineiro, José Manuel Vilela, vindo do Divino Espírito Santo dos 

Coqueiros, do Distrito de Lavras do Funil
9
, em Minas Gerais, conforme os relatos 

históricos, pertencia a uma família de fazendeiros que possuía terras e escravos. Esse 

mineiro, juntamente com seu pai, Francisco Joaquim Vilela, por volta de 1836 partiu 

das Gerais rumo ao Rio Paranaíba, por onde alcançou o sudoeste de Goiás, em busca 

de terras para estabelecer propriedades para  criação e cultivo.  

A terra encontrada no sudoeste goiano era de características naturais que facilitavam 

seu aproveitamento agrícola e para a criação de gado. Campos, matas fechadas e 

muitos cursos de água, espaço natural que animou os homens que carregavam como 

lema a frase: ―quem planta e cria, colhe alegria‖; mais do que isso, homens que 

buscavam grandes extensões de terras para estabelecer propriedade e poder (MELO 

2002, p. 25-26). 

 

 

                                                 
8
 A história dos pioneiros (fazendeiros) e suas famílias em Jataí pode melhor ser averiguada em: Pioneiros, de 

Basileu Toledo França e Primeiros Fazendeiros do Sudoeste Goiano e do Leste Mato-Grossense de B. da C. L. e 

Almério Barros França.  

 
9
 Lavras (MG). 
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 Considerando que, dos fins do século XIX até meados do século XX, a pecuária 

aparece absoluta em um cenário de pouca dinâmica espacial, Oliveira (2002, p. 81) destaca que 

esse cenário de poucas mudanças na paisagem rural, foi propício para que a pecuária se 

expandisse tranquilamente pelas grandes áreas de cerrado.  

 Com área em abundância, pastagem natural e muita água para alimentar os animais, 

logo, Jataí e entorno se destacava em Goiás como um dos maiores rebanhos bovinos nas cinco 

primeiras décadas até 1950. Nesse período, o município já contava com um número expressivo 

de 320 mil cabeças de gado, esparramadas por áreas com pastagens que chegava a ocupar 

aproximadamente 50% da área total do que é atualmente o município.  

 Segundo Machado (1996), os dados do censo econômico do IBGE, em 1950, 

apontavam a pecuária como a principal riqueza do município. O efetivo bovino compunha-se 

de 320.000 cabeças, o que correspondia a 4,31% do total do estado de Goiás naquele período. 

Entre os estabelecimentos rurais, cerca de 50% da área total, de alguma forma, estava ligada a 

pecuária, enquanto apenas 5% eram utilizadas para a agricultura (em grande parte de 

subsistência) e os 45% restantes, praticamente eram compreendidos de áreas de cerrado e 

cerradão pouco explorados por seus fazendeiros donos. 

 No entanto, é importante ressaltar, com base nos próprios dados do IBGE (2009), que 

Jataí, em 1950, ainda era composto territorialmente por outros distritos que, na sequência, se 

emanciparam, como é o caso dos municípios de Aporé, Caçu, Itarumã, Itajá, Serranópolis, 

Aparecida do Rio Doce, e Perolândia. No entanto, como os próprios dados revelam, uma queda 

acentuada na quantidade efetiva de cabeças ocorreu mesmo somente entre os anos de 1950 a 

1960, coincidentemente, período de emancipação territorial dos referidos municípios 

mencionados acima. 

 Na sequência (tabelas 5 e 6), temos os dados da evolução do rebanho bovino no 

município de Jataí, considerando os distritos e povoados antes e depois de suas emancipações. 

Percebe-se um grande e acentuado aumento da quantidade de bovinos
10

, de 1960 a 1991, 

seguido de um declínio entre os anos de 1991 e 1993, acompanhado de uma instabilidade de 

1993 a 1999, que pós 2.000 tem se mostrado de certa forma estável, com uma média de 

cabeças de gado variando em torno de 350.000.  

 

 

                                                 
10

 Segundo dados do censo agropecuário do IBGE, os dados dos ―bovinos‖ aqui apresentados desde 1950 

envolvem: bezerros machos e fêmeas menores de 1 (um) ano; bezerros de 1 a 2 anos de idade; vacas; touros; 

novilhas; bois e garrotes de corte e bois de trabalho. 
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Tabela 5: Evolução do rebanho bovino de 1950 a 2010 em Jataí (GO). 

 

 

Ano 

 

Jataí e os distritos pertencentes a sua base 

territorial  

 

Quantidade de cabeças de 

gado 
1950 Jataí (Distrito sede) ainda contava com as áreas de:  

 

Caçu – Emancipado de Jataí em 1953. 

Itarumã– Emancipado de Jataí em 1953 

Aporé – Emancipado de Jataí em 1958. 

Itajá – criado a partir de terras de Aporé e anexado ao 

território de Jataí - Emancipado de Jataí em 1958.  

Serranópolis – Emancipado de Jataí em 1958. 

 320.000 

1960 Jataí 
86.916 

1970 Jataí 
143.673 

1971 Jataí conta com criação dos distritos de Aparecida do Rio 

Doce e Perolândia ------------------------- 

1974 Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia 
175.000 

1975 Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia 
223.922 

1976 Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia 
225.000 

1977 Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia 
230.000 

1978 Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia 
240.000 

1979 Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia 
250.000 

1980 Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia 
320.000 

1981 Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia 
319.000 

1982 Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia 
291.480 

1983 Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia 
320.545 

1984 Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia 
372.600 

1985 Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia 
410.000 

1986 Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia 
430.000 

1987 Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia 
470.000 

1988 Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia 
510.000 

1989 Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia 
551.000 

1990 Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia 
580.000 

 

 

1991 

Jataí ainda contava com as áreas de: 

Aparecida do Rio Doce – Emancipado de Jataí em 1991. 

Perolândia – Emancipado de Jataí em 1991. 

 
700.000 

1992 Jataí (distrito sede) 
495.000 

1993 Jataí (distrito sede) 
412.000 

1994 Jataí (distrito sede) 
420.000 

1995 Jataí (distrito sede) 
430.000 
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1996 Jataí (distrito sede) 
360.916 

1997 Jataí (distrito sede) 
368.000 

1998 Jataí (distrito sede) 
392.338 

1999 Jataí (distrito sede) 
411.752 

2000 Jataí (distrito sede) 
377.343 

2001 Jataí (distrito sede) 
378.687 

2002 Jataí (distrito sede) 
375.487 

2003 Jataí (distrito sede) 
385.714 

2004 Jataí (distrito sede) 
352.400 

2005 Jataí (distrito sede) 
345.000 

2006 Jataí (distrito sede) 
323.000 

2007 Jataí (distrito sede) 
322.000 

2008 Jataí (distrito sede) 
329.200 

2009 Jataí (distrito sede) 
330.200 

  
 

Fonte base: Adaptado do IBGE 2009. 

Org.: SILVA, F. B. da, 2010 . 

 

 

 

Tabela 6: Relação da quantidade de gado entre Jataí e os municípios emancipados entre 

1950 a 1960 e pós 1991. 

 

Ano Municípios emancipados de Jataí  Quantidade de cabeças de gado 

1960 Aporé  22.118 

1960 Caçu  29.532 

1960 Itajá  34.689 

1960 Itarumã  35.268 

1960 Serranópolis  25.140 

1960 Jataí 86.916 

 

Ano Município Quantidade de cabeças de gado 

1991 Jataí ainda composto pela área territorial de 

Aparecida do Rio Doce e Perolândia 

700.000 

1993 Aparecida do Rio Doce emancipada de Jataí 82.500 

1993 Perolândia emancipada de Jataí 55.000 

1993 Jataí 412.000 

2009 Jataí (distrito sede) 330.200 

 

Fonte base: Adaptado do IBGE 2009 (org. do autor). 

Org.: SILVA, F. B. da, 2010 . 
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 Baseado nas tabelas 5 e 6, podemos perceber o quanto a criação de gado no 

município de Jataí evoluiu em quantidade de cabeças. Mesmo considerando o fato de que o 

município perdeu uma significativa área territorial, de aproximadamente 17.833,68 Km² 

(1.783.368 Ha) de seus iniciais 25.009 Km² ou (2.500.900 Ha) referentes aos municípios de 

Aporé, Caçu, Itarumá, Itajá, Serranópolis, Aparecida do Rio Doce, e Perolândia. Por sinal, os 

cinco primeiros, ainda na década de 1960, e os dois últimos, no ano de 1991,  restando ao 

município de Jataí, atualmente, uma área de 7.175,32 Km² ou (717.532,31 Ha). 

 Conforme mostrado nas tabelas 5 e 6, na sequência, o gráfico (figura 8) nos mostra, 

ano após ano, a evolução da pecuária em Jataí.  Conforme os próprios dados do IBGE, não 

temos detalhadamente os dados anuais de 1950 a 1974. Assim, o que está apresentado, são os 

dados respectivos de 1950, 1960, 1970. A partir de 1974, os dados já aparecem dispostos 

anualmente. Dessa forma, adaptamos na figura seguinte os dados que elucidam os diferentes 

momentos de crescimento e declínio da pecuária em Jataí.   

   



56 

 

 

 

 
 

Fig. 8: Evolução do bovino de 1950 a 2009. 

Fonte base: Adaptado do IBGE 2009. 

Org.: SILVA, F. B. da, 2010 . 
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 Portanto, podemos sintetizar que, a princípio, as emancipações territoriais no 

município de Jataí, até 1991, poderiam ter significado mudanças acentuadas na pecuária local. 

No entanto, o que se vê é um crescimento considerável no período de 1960 a 1991, cuja 

explicação principal pode estar no cultivo de pastagens e melhoramento genético dos animais.  

 Com a introdução da pastagem cultivada, principalmente a brachiaria, isso começaria 

a intensa e irreversível tranformação da paisagem do cerrado local. Como a pastagem cultivada 

não necessariamente segue o ciclo da pastagem natural, tal condição permitiu melhorar os 

pastos e criar os animais em áreas até então não exploradas para tal atividade. 

 Quanto a tal condição criada no campo, o Sr. Meco considera ser uma revolução que 

ocorreu nas áreas de cerrado. Para ele, a pastagem cultivada não só melhorou as condições de 

oferta de alimento para os animais, como possibilitou aos pecuaristas queimarem e derrubarem 

grandes áreas ocupadas com cerrado, o que, consequentemente, abriu espaço nos chapadões 

para a agricultura moderna se instalar. Naquele momento, nascia uma outra atividade que 

passaria a ser corriqueira na região: o arrendamento de terras, principalmente nos chapadões, 

para os sulistas que aqui chegavam para trabalharem a terra. Algo que é melhor representado 

no próximo tópico. 

 

3.5 - A ocupação e a posse da terra: uma nova realidade em Jataí pós década de 1960 

 

 Concomitante ao contexto da formação territorial, da dinâmica espacial passada e 

atual, a pecuária em Jataí se insere num debate importante que circunscreve a posse da terra. 

Essa é uma realidade que, nas últimas décadas, visualmente pode se notar no meio rural. 

Observa-se, a partir desse período, que uma grande parte de terras em Jataí passou a ser 

ocupada com novas culturas, mas tal condição não foi suficiente para desestruturar o grupo 

controlador das terras no município. Esse controle ainda se mantém com os herdeiros dos 

pioneiros, conforme será abordado na sequência, a partir do mapeamento do uso e ocupação 

dessas áreas no município..   

Vejamos, a partir do comparativo das imagens subsequentes, que a chegada da 

atividade agrícola moderna em Jataí criou uma nova dinâmica espacial, que gerou uma 

interdependência entre o campo e a cidade. Coube à cidade equipar e abastecer o campo, com 

técnicas modernas e novas informações, a fim de seu desenvolvimento, e o campo, 

abastecendo a cidade com novos e tradicionais mantimentos. Assim, o campo modernizou a 

cidade em função das novas demandas. 
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Para Santos (1993), tal condição modificadora que a nova relação campo/ cidade 

proporcionou, também marcou o surgimento de novos personagens até então desconhecidos 

na organização espacial. Segundo Santos, antes, as cidades eram um reflexo da personificação 

de seus indivíduos, contexto em que o padre, o delegado, o dono do mercado, do banco, 

dividiam as atenções com os grandes coronéis donos de terras. Com as mudanças ocasionadas 

no campo, a cidade também sofreu seus efeitos. A cidade, que até então era conhecida pelos 

seus notáveis, passa ao status de econômica, devido ao seu grande fluxo de capital em 

circulação no campo e na cidade. Por sinal, será na cidade que os equipamentos de 

modernização do campo serão encontrados.   

  

Antes eram as cidades dos notáveis; hoje se transformam em cidades econômicas. 

As cidades dos notáveis onde as personalidades notáveis eram o padre, o tabelião, a 

professora primária, o juiz (...) cede lugar a cidade econômica, onde são  

imprescindível o agrônomo (que antes vivia nas capitais), o veterinário, o bancário, 

o piloto agrícola, o especialista em adubos, o responsável  pelos comércios 

especializados  (SANTOS, 1993, p.51).  

  

 

Com vista ao desenvolvimento da agropecuária moderna em Jataí a partir da década 

de 1970, nota-se que o espaço rural sofreu uma grande transformação em sua organização 

humana e econômica. O que segundo Ab‘ Sáber 2003
11

, a expansão desse processo se deu no 

centro-sul, com força em Goiás e Mato Grosso nas ultimas décadas. Isso, em efeito cascata, 

especificamente em se tratando da cidade de Jatai, forçou a mesma a se desenvolver no setor 

de serviços, visando abastecer esse mercado consumidor. Mesmo que seja um especialista por 

área, aquele sentido antigo de que as pessoas mais respeitadas e importantes da cidade eram o 

padre, o médico, o gerente do banco, o prefeito, veio a alterar-se por uma divisão e um grau 

de especialização maior, pois outras especialidades passaram a influenciar diretamente nas 

finanças do município. Com isso, ficam dependentes de boa parte dos serviços prestados por 

profissionais de áreas afins como: agrônomos, veterinários, zootecnistas, consultores 

econômicos, operadores de máquinas e outros. 

                                                 
11

 Durante as três ultimas décadas, algumas regiões do Centro-Sul do Brasil mudaram do ponto de vista da 

organização humana, dos espaços herdados da natureza, incorporando padrões modernos que abafam, por 

substituição parcial, velhas e arcaicas estruturas sociais e econômicas. Essas mudanças ocorreram, 

principalmente, devido à implantação de novas infra-estruturas viárias e energéticas, além da descoberta de 

impensadas vocações dos solos regionais para atividades agrárias rentáveis. 

Em Goiás e em Mato Grosso, as modificações dependeram fundamentalmente de novos manejos aplicados às 

terras de cerrados, paralelamente a uma extensiva, ainda que incompleta, modernização dos meios de transporte 

e circulação. Acima de tudo, porém, o desenvolvimento regional deveu-se a uma articulada transformação dos 

meios urbanos e rurais, a serviço da produção tanto de alimentos básicos, como o arroz, por exemplo, quanto de 

grãos para consumo interno e exportação (soja). (AB‘ SÁBER 2003, p. 35) 
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 Assim, temos nas figuras (9, 11, 13, 15, 17) uma dimensão do que tem sido essa 

mudança. Mas, antes de apresentar as figuras e discuti-las, gostaria de ressaltar que, em 

estudos realizados juntos à Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Jataí (no sistema 

de cadastro de propriedade rural) e junto a AEAJA (Associação dos Engenheiros Agrônomos 

de Jataí), constatamos que, atualmente, cerca de 50% das terras cobertas por culturas (safra e 

safrinha) são arrendadas de pecuaristas ou de outras pessoas ligadas à terra, como comerciantes 

e empresários locais.  O que significa dizer que, antes da chegada da agricultura moderna 

(década de 1970) a terra no município era quase que exclusivamente ocupado pela pecuária, e 

que aproximadamente quatro décadas depois, o que se vê no campo é uma drástica 

transformação de sua paisagem marcada por grandes áreas de monoculturas (soja, milho, sorgo 

e, mais recente, a cana-de-açúcar), até então ocupadas por pequenas culturas de subsistência 

(arroz, feijão, algodão, fumo, etc.). Nas figuras 9 e 10 e tabela 7, pode se notar com maior 

clareza tal situação no campo. 

 

Mapa de uso e ocupação da terra no município de Jataí em 1967. 

 
 

Fig. 9: Mapa de uso e ocupação da terra (1967). 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2002, p. 83). 
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Tabela 7 – Percentuais de uso e ocupação da terra no município de Jata em 1967. 

 

            

Fonte: Adaptado de Oliveira (2002, p. 84). 

 

 
                     Fig. 10: Percentuais de uso e ocupação da terra no município de Jataí (GO) – em 1967. 

                            Org.: SILVA, F. B. da, 2010 . 

 

 Com base no contexto que temos, se segue mais outras quatro imagens 

confeccionadas com base no uso e ocupação do solo nas últimas quatro décadas, onde 

podemos destacar, principalmente, a crescente diminuição das áreas de cerrado e cerradão, em 

detrimento de um forte avanço de culturas rumo às antigas áreas de pastagens que, 

consequentemente, fez com que a pecuária adentrasse as áreas de cerrado e cerradão, até então 

pouco ocupadas. 

Oliveira (2002, p. 84) nos menciona que tal contextualização, configurada no 

mapeamento do uso e ocupação do solo do município de Jataí, ―traz uma configuração 

espacial da área anterior às grandes mudanças promovidas pelo avanço da agricultura nos 

moldes ditos modernos, que se processaria a partir da década de 1970‖.  

Nas figuras (9-19) seguintes, o que se vê nos mapas (anos 1977, 1997, 2007 e 2010) 

de uso e ocupação do solo é o ritmo de transformação de uma estrutura fundiária alicerçada na 

agropecuária tradicional, em que predominava a pecuária extensiva, em quase todo o 

Cerrado
27,96%

Cerradão + Floresta 
estacional 

semidecidual
19,52%

Cerrado com 
pecuária
51,42%

Cultura permanente
0,06%

Cultura temporária
0,94%

Área urbana
0,09%

TIPO DE USO (1967)

Cerrado

Cerradão + Floresta 
estacional 
semidecidual

Cerrado com pecuária

Cultura permanente

Cultura temporária

TIPO DE USO ÁREA (km
2
) ÁREA (%) 

Cerrado 2.008,33 27,96 

Cerradão + Floresta estacional semidecidual 1.402,33 19,52 

Cerrado com pecuária 3.693,84 51,42 

Cultura permanente 4,55 0,06 

Cultura temporária 67,45 0,94 

Área urbana 6,68 0,09 

Total 7.183,18 100,00 
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município, com algumas pequenas plantações de culturas de subsistência, principalmente nas 

cabeceiras de córregos e rios, conforme menciona Ribeiro (2003), em que:  

 
Às atividades de lavoura eram reservadas as encostas, os vales e o entorno das fontes 

e das nascentes dos córregos. A área destinada à lavoura não extrapolava estes 

trechos devido à baixa fertilidade dos solos, em  decorrência da sua acidez elevada, 

o que os caracterizavam como solos impróprios para a agricultura. Este 

entendimento em relação aos solos do cerrado, bem como sua exploração limitada 

para fins agropecuários, permaneceram tal  qual até a década de 1970, e isto é 

resultado da falta de conhecimento de suas características até aquele momento e da 

ausência de investimentos em pesquisas, que somente mais tarde foram 

implementadas e vieram a evidenciar o potencial agrícola do domínio dos cerrado 
(RIBEIRO 2003, p. 33-34). 

 

A partir desse período, nota-se que a agricultura moderna passa a ocupar as áreas de 

chapadões, propícias ao uso de novas técnicas e maquinários modernos, que ainda eram 

desconhecidos na região. Tal situação também fez com que os pecuaristas ocupassem outras 

áreas de cerrado pouca exploradas e consideradas de difícil acesso e inicialmente inférteis aos 

moldes agrícolas daquele período, como foi apresentado no mapa de uso e ocupação da terra 

em Jataí em 1967.  

Conforme apresentado nas ilustrações acerca do uso e ocupação da terra no 

município, em 1967, nota-se que as áreas ocupadas com cultivos, juntas, estavam presentes 

em cerca de apenas 1% da área total das terras. Ainda na figura, podemos observar que a área 

de cerrado com pecuária correspondia, naquele momento, a 51,42 % (3.693,81 km²) do total 

das terras ocupadas. Algo muito próximo do que temos atualmente, 3.379,1 km² de terras com 

pastagem cultivada para pecuária (AEAJA 2010).  

Até fins da década de 1970, a pecuária tradicional se misturava nas grandes áreas de 

cerrado, ocupando grandes espaços de pastagens naturais, gerando, dessa forma, pouca 

modificação na paisagem. A pecuária, até esse período, foi de grande importância e 

responsável pela configuração espacial das fazendas e, posteriormente, dos municípios que se 

formaram a partir das mesmas, que, para Melo (2002), é uma característica marcante da 

predominância da pecuária em municípios como Jataí e tantos outros, mas pouco explorado 

nos estudos geográficos no Brasil.  

Assim, o que se vê na sequência, em relação às outras imagens de uso e ocupação da 

terra no município de Jataí entre 1967 a 2010, consiste na transformação de uma estrutura 

produtiva fundada na pecuária que, gradativamente, vai sendo ocupada por outras culturas 

importadas (gramíneas de brachiaria e grãos). Toda essa mudança culminará numa nova 

relação produtiva entre classes (pecuaristas e agricultores), que até então não existia ao nível 

dos conflitos de interesse e poder. 
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ANO - 1977           

    

Fig. 11: Mapa de uso e ocupação da terra (1977). 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2002, p. 90). 

 

 

 

Tabela 8 – Percentuais de uso e ocupação da terra no município de Jataí  em 1977. 

 
TIPO DE USO ÁREA (km

2
) ÁREA (%) 

Cerrado 1.229,24 17,11 

Cerradão + Floresta estacional semidecidual 802,71 11,17 

Cerrado com pecuária 2.457,40 34,21 

Pecuária 1.999,87 27,84 

Cultura permanente 25,73 0,36 

Cultura temporária 657,49 9,15 

Área urbana 10,74 0,15 

TOTAL 7.183,18 100,00 

 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2002, p. 89). 
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                     Fig. 12: Percentuais de uso e ocupação da terra no município de Jataí (GO) – em 1977. 
                            Org.: SILVA, F. B. da, 2010 . 

 

 O que se pode notar no mapeamento e, ao calcular as áreas com seu uso no município 

de Jataí, é uma grande abrangência de terras ocupadas pela pecuária, já em 1977, 

predominantemente extensiva sob pastagens cultivadas, até então não significativa, em 1967. 

Aí se destaca uma pecuária extensiva, que se desenvolvia em meio ao cerrado, ou seja, as 

condições de criação  dos animais eram em meio às matas, no imenso cerrado e campos 

abertos nas propriedades.  

 Conforme a figura 12 apresenta, diferente do que aparece na representação da década 

anterior (1967), a área de cerrado com pecuária teve uma ampla redução de aproximadamente 

16%, algo que se explica na substituição da pastagem natural, ou cerrado, por pastagens 

cultivadas (gramíneas de brachiaria). Consequentemente, isso originou um espaço considerável 

de 27,84% ou de ¼ da área total do município ocupado pela pecuária extensiva em pastagem 

cultivada. 

 A respeito, Oliveira menciona quando esse tipo de pastagem ajudou para que a 

pecuária ocupasse outras áreas de menor importância. ―O sudoeste de Goiás, nesse período, era 

caracterizado pela ocupação de pecuária dominantemente extensiva e, por suas restrições 

naturais, adotava o rebanho zebuíno, de grande rusticidade, suportando bem o deslocamento 

dentro de suas enormes áreas de pastagem‖ (OLIVEIRA 2002, p. 91). 

 Com o cultivo de uma nova pastagem, capins como os de brachiaria passaram a 

ocupar uma considerável parcela do cerrado, até então pouco explorado  no município de Jataí 

e no sudoeste goiano.  Segundo o Sr. Meco, foi a partir da chegada das gramíneas, 

principalmente a brachiária, que os criadores de gado passaram a explorar áreas até então 

impróprias para a pecuária extensiva. Isso culminou na abertuta de áreas propícias à prática de 

Cerrado
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Cerradão + 
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estacional 

semidecidual
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Cerrado com 
pecuária
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Pecuária
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outras atividades, consequentemente a agricultura moderna nos chapadões, mesmo nesse 

momento, significando menos de 10% da área do município. 

 

ANO – 1997 

        
 

Fig. 13: Mapa de uso e ocupação da terra (1997). 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2002, p. 98). 

 

 

Tabela 09 – Percentuais de uso e ocupação da terra no município de Jataí em 1997. 

 
TIPO DE USO ÁREA (km

2
) ÁREA (%) 

Cerrado 234,51 3,26 

Cerradão + Floresta estacional semidecidual 522,15 7,27 

Cerrado com pecuária 619,59 8,63 

Pecuária 4.079,51 56,79 

Agricultura 1.703,88 23,72 

Área urbana 23,54 0,33 

TOTAL 7.183,18 100,00 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2002, p. 97). 
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                         Fig. 14: Percentuais de uso e ocupação da terra no município de Jataí (GO) – em 1997. 
                         Org.: SILVA, F. B. da, 2010 . 

 

 Conforme apontado nas figuras anteriores, mundanças profundas quanto ao uso do 

solo em Jataí, de 1967 a 1977, mostraram que a tendência era que as áreas de cerrado fossem 

ocupadas com culturas modernas. O cultivo de grãos e de gramíneas passa a apresentar as 

marcas da transformação que viria a ser a nova realidade promovida, moderna, no município.  

 Nesse contexto, a ocupação das terras no município demonstra o grande avanço e 

confirmação que tanto a agricultura e o cultivo da pastagem tinham se consolidado na região. 

Se, em 1977, a área ocupada com agricultura mecanizada já respondia por quase 10% da área 

total do município, em 1997, (duas décadas depois), a área agrícola já tinha se expandido para 

aproximados 24% sobre as áreas de cerrado com pecuária – especificamente áreas de 

chapadões. Isso comprova um considerável aumento, na ordem média de 8% por década, da 

produção agrícola no município.  

 Com relação à pecuária, destacam-se as grande mundanças por que passaram as áreas 

de cerrados ocupadas com a pecuária. Se, em 1977, tal área correspondia a 27,84%, em 1997 

a pecuária nas áreas de pastagens chegou a expressivos 56,79% da área total do município, 

totalizando mais do dobro da área ocupada com agricultura mecanizada.  

 Outro dado que merece destaque refere-se às áreas de cerradão e cerrado que, juntas, 

representavam mais de 28% em 1977 e, em 1997, passaram a representar pouco mais do que 

10% da área total do município. Uma diminuição significativa de área, que se explica pela 

abertura de novas áreas de cerrado, pelo expansionismo das áreas de pecuária e agricultura na 

década de 1990.  

 Dessa forma, consequentente, com o avanço da agricultura moderna sobre, 

principalmente, as áreas de pastagens, houve uma drástica diminuição nas áreas de cerrado 
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promovidas significativamente pela pecuária extensiva nas áreas menos propícias para tal 

atividade. A melhoria na qualidade das gramíneas e novas técnicas de manejo de pastos  fez 

com que a agricultura adentrasse em terras com pastagens e a pecuária a ocupar as áreas de 

cerrado e cerradão.  

 Oliveira (2002, p. 100) descreve de que forma a pecuária passou a ocupar novos 

espaços. 

 
A pecuária consolidou também a ocupação de espaços talvez ainda não atrativos 

para a agricultura, em função das restrições do relevo e/ou dos solos. Somente as 

pastagens cultivadas – que substituíram quase totalmente os campestres naturais – 

passaram a cobrir quase 57% do total das terras do município. Somadas às poucas 

áreas de cerrado ainda utilizadas para o pastoreio do gado, verifica-se que a 

atividade pecuária domina mais de 65% das terras jataienses. 

  

 Com base nas representações gráficas, na leitura espacial realizada por Oliveira, 

notamos que as transformações ocorridas nesse período foram as mais acentuadas e 

significativas, para reconhecermos que, na década seguinte, (imagens 15 e 17 seguintes) a que 

nível tais transformações tinham chegado. Notaremos assim, que a agricultura continuou a se 

expandir e que, consequentemente, a pecuária irá perder parte de sua área.  

 Dessa forma, segue na próxima figura, o cenário produtivo de mais uma década de 

uso e ocupação das terras no município de Jataí. O período é marcado por enormes avanços na 

qualidade dos insumos e surgimentos de novas tecnologias para o campo.  Tal condição faz de 

Jataí, atualmente, um dos grandes criadores bovinos de Goiás e um dos maiores produtores de 

grãos do Brasil.  
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ANO – 2007 

 

Fig. 15: Mapa de uso e ocupação da terra.  

Fonte: SIEG/INPE 2007/ Adaptado de Manuel Alves Neto Barbosa. 

 

 

 

Tabela 10 – Percentuais de uso e ocupação da terra no município de Jataí em 2007. 

 
USO E OCUPAÇÃO ÁREA (km

2
) ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Agricultura 2.213,95 221.395,09 30,86 

Pastagem p/ pecuária 3.219,36 321.935,78 44,87 

Campo  446,67 44.667,00 6,22 

Mata 326,49 32.649,00 4,55 

Cerrado 904. 90 90.489,25 12,61 

Corpo d‘Água 25,40 2.539,51 0,35 

Aglomerado Urbano 27,29 2.728,69 0,38 

Não classificada 11,27 1.127,18 0,16 

TOTAL 7.175,32 717.532,31 100,00 

      
Fonte: SIEG/INPE 2007. 

 



68 

 

 

 

 

                          Fig. 16: Percentuais de uso e ocupação da terra no município de Jataí em 2007. 
                             Org.: SILVA, F. B. da, 2010 . 

 

 Como resultado de mais uma década de transformação no campo, em Jataí, nota-se 

um crescimento da produção agrícola em torno de 7,14% em relação à década anterior. A 

produção que aumentou avançou tanto em áreas de pecuária com pastagem cultivada, como 

nas áreas de cerrado com pecuária. 

 Nota-se na tabela 10 e figura 16 que, basicamente pelos números, a área do município 

com cerrado e pecuária praticamente passou a ser ocupada com agricultura ou somente 

cerrado. Essa situação é curiosa, mas tem uma explicação. A explicação está no fato de que, 

expandidas as áreas de culturas para áreas de pecuária, o cerrado, onde também havia a 

pecuária, possa ter se transformado em áreas de reserva permanente e reserva legal florestal. 

Essas áreas seriam aquelas abrangidas não somente pelas florestas, mas também pelas demais 

formas de vegetação nativa, primitiva, ou vegetação existente sem a intervenção do ser 

humano.  

 Outro fato que pode ter colaborado nesse contexto, consiste na redução da área de 

pecuária de 56,79% para 44,87%, evidenciando quase na mesma proporção a incorporação 

dessas áreas às de produção agrícola, o que resultou num aumento de 23,72% (1997) para 

30,85% (2007) em uma década. Tais dados refletem o ritmo de crescimento aguçado na 

produção no campo nesse período, mantendo em torno de 7,5% a média de crescimento de 

décadas anteriores. 

 Mas, todo o crescimento averiguado nesse período não se situa isolado de uma análise 

macro. Ao mesmo tempo que cresce a produção em Jataí, há um crescimento da quantidade de 

estabelecimentos ligados a tais atividades e, consequentemente, uma melhoria da economia. 
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Nesse período, destaca-se que o país passava por grandes mudanças nos setores político, 

econômico e produtivo (indústria e agropecuário). É um período que marca a transição do 

governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) para os dois mandatos de Luís Inácio Lula da 

Silva (LULA) - governo considerado por muitos, até mesmo entre a oposição, de grande 

avanço nas questões ruralistas. 

 Transpondo de um macrocenário que faz do Brasil, novamente, um país em ascensão 

econômica, um dos setores que mais recebeu investimentos, se refere ao campo. Na escala 

micro, as regiões agrícolas receberam consideráveis investimentos principalmente de capital 

fixo, meios e caminhos por onde se dinamizaria a fluidez de novos capitais.  

 Sobre tal contexto, Santos (2002, p. 162) nos aponta a importância de tais capitais 

para o bom funcionamento de toda estrutura econômica: 

 
Ao mesmo tempo em que aumenta a importância dos capitais fixos (estradas, pontes, 

silos, terra arada etc.) e dos capitais constantes (maquinário, veículos, sementes 

especializadas, fertilizantes, pesticidas etc.) aumenta também a necessidade de 

movimento, crescendo o número e a importância dos fluxos, também financeiros, e 

dando um relevo especial à vida de relações. (SANTOS 2002, p.161) 

   

 

 Com os investimentos promovidos na região, no município de Jataí, melhores 

condições de transporte, amarzenagem e comercialização de produtos foram sendo 

incorporadas à sua dinâmica territorial. O campo passou a produzir mais grãos, mais carne, e a 

demandar mais serviços, que só na cidade podem ser encontrados. Dessa forma, as mudanças 

observadas nos mapas de uso e ocupação refletem que as condições alcançadas naquele 

período, fizeram com que a cidade também se transformasse de vez. A cidade de Jataí passa, 

definivamente, a apresentar uma condição de interdependência do campo. E o campo, por 

conseguinte, a buscar na cidade os serviços necessários para a sua operacionalização.    

  Na sequência, o que se vê na próxima imagem (17) é uma reafirmação de que as 

mudanças tão perceptiveis se territorializaram de vez. Estando a pecuária e a agricultura 

devidamente espacializadas por aproximadamente 80% de todo o município de Jataí. Resta às 

demais áreas, aproximadamente 20% subdividos em área urbana, cerrado, campo, mata, corpo 

d‘água e algumas não classificadas.  
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ANO – 2010 

 

 

Fig. 17: Mapa de uso e ocupação da terra 2010. Autor: ROCHA, I. R. 

Fonte: SIEG/INPE 2010. 
 

 

Tabela 11: Percentuais de uso e ocupação da terra no município de Jataí em 2010. 

 
USO E OCUPAÇÃO ÁREA (km

2
) ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Agricultura 2.225 222.500 31,01 

Pastagens 3.379,10 337.910 47,09 

Campo 326,3 32.633 4,54 

Mata 326 32.600 4,55 

Cerrado 855,03 85.503 11,92 

Corpos d´àgua 25,39 2.539 0,35 

Área Urbana e Distritos 27,3 2.730 0,38 

Não Classificado 11,17 1.117 0,16 

TOTAIS 7.175,32 717.532 100 

Fonte: AEAJA 2010. 
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                        Fig. 18: Percentuais de uso e ocupação da terra no município de Jataí (GO) – em 2010. 
                          Org.: SILVA, F. B. da, 2010 . 

 

 

 Comparando as figuras que representam a ocupação do solo, de 2007 e 2010, observa-

se que as alterações foram poucas quanto ao espaço de cada atividade apresentada aqui. O que 

se nota é que houve um pequeno aumento da área plantada, cerca de 1.000 (um mil) Ha 

(0,15%). Nas áreas de pecuária, também se nota um tímido crescimento das áreas de pastagens 

(2,22%). São áreas de pastagens plantadas em áreas até então ocupadas, principalmente, com 

cerrado e cerradão. Isso mostra uma diminuição da área total de cerrado e cerradão do 

município, de 12,61%, em 2007, para 11,92%, em 2011.  

 Conforme apresentado na imagem, nota-se que a agricultura tem mantido sua média 

de crescimento (0,8% ano), entrando cada vez mais nas terras de pastagens cultivadas. 

Consequentemente, a pecuária tem entrado com intensidade nas áreas de preservação. No 

entanto, essa condição deve mudar daqui para a frente, à medida que as áreas de cerrado já 

foram diluídas ao extremo, estando atualmente, quase imperceptíveis na imagem. 

 Por tudo dito e vivenciado no campo, a tendência é que a agricultura comece a ocupar 

cada vez mais as áreas hoje ocupadas pela pecuária, algo que, de certa forma, já vem 

acontecendo há tempos (em áreas arrendadas) mas que, com certeza, tende a criar um embate a 

partir de agora pelo uso e controle da terra, ou integrarem-se de vez as duas atividades. 

Devem-se associar a agricultura e a pecuária dentro da mesma propriedade, racionalizando o 

espaço de cada uma. É algo que alguns produtores já vêm realizando no município com 

sucesso, e que melhor será discutido à frente.   
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 Resumidamente, em 2010, foram levantados os seguintes dados junto à Prefeitura 

Municipal de Jataí, IBGE e AEAJA (2010), que apontam a seguinte configuração de uso e 

ocupação da terra no município de Jataí:  

 Atualmente, estão cadastradas na Secretária da Fazenda do Município de Jataí, 2.481 

propriedades rurais matriculadas junto ao órgão, que juntamente com a área urbana (2.730 

hectares) somam uma área total de 717.532Ha/ ou 7.183,15 km².  

PECUÁRIA: 

 ÁREA TOTAL OCUPADA COM PECUÁRIA: 337.910 Ha/ 3.379,1 km² ou (47% da 

área total); 

 NÚMERO DE PESSOAS EMPREGADAS NA PECUÁRIA: 3.400 (vagas diretas). 

 

AGRICULTURA: 

 ÁREA TOTAL CULTIVADA - agricultura: 222.500 Ha/ 2.225 km² ou (31% da área 

total). 

 ÁREA TORAL DE SAFRA + SAFRINHA: 384.473 H²/ 3.844,7 km² (área 

duplamente utilizada durante o ano entre safra e safrinha). 

 TOTAL DE ÁREA ARRENDADA PARA PRODUÇÃO: Cerca de 50% da área total 

ocupada com agricultura, ou seja: Aprox. 111.000 Ha/ 1.110 Km² ou seja (15, 48% da área 

total); 

 NÚMERO DE PESSOAS EMPREGADAS NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA: (7.800 

vagas diretas).  

 ÁREA TOTAL DE RESERVAS FLORESTAIS: 157.000 Ha/ 1.570 km² ou (21% da 

área total). 

Esses dados apresentados consistem na representação da atual condição produtiva de 

Jataí em 2010. Dados importantes que revelam que, mantida a média de crescimento de cada 

atividade, com certeza teremos entre 10 a 20 anos, uma produção agrícola ocupando uma área 

do município superior às ocupadas atualmente com a pecuária. Os caminhos apresentados têm 

revelado que a tendência, hoje, em Jataí, é que a pecuária extensiva mude sua forma de agir. 

Atualmente, há uma forte tendência na região: que boa parte da criação de gado, em poucos 

anos, se transforme em criação de piquetes ou confinamentos, até mesmo pela grande 

disponibilidade de matéria-prima (farelo de soja, milho, sorgo e outros) para produção de ração 

e outros insumos utilizados nesse tipo de pecuária. Isso, consequentemente, tende a abrir mais 

áreas de arrendamento. 
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Correlação entre mapas de uso e ocupação da terra no município de Jataí – GO em 1967, 1977, 1997, 2007 e 2010. 
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Correlação entre mapas de uso e ocupação da terra no município de Jataí – GO em 1967, 1977, 1997, 2007 e 2010. 

 

 

2007 

 

 

2010 

 
 

Fonte: SIEG/INPE 2007.         
Adaptado de Manuel Alves Neto Barbosa.                                   

 

 

Autor: ROCHA, I. R.                                   

Fonte: AEAJA/INPE 2010.         
Adaptado pelo autor. 

Fig. 19: Correlação entre mapas de uso e ocupação da terra no município de Jataí – GO em 1967, 1977, 1997, 2007 e 2010. 

Org.: SILVA, F. B. da, 2010 . 
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 Com base nas figuras (9, 11, 13, 15, 17, 19 e 20) nota-se, na correlação das mesmas, a 

grande transformação do meio rural no município de Jataí. Anteriormente a 1970, tínhamos 

uma pecuária extensiva que permeiava em vastas áreas de cerrado e cerradão, cenário que se 

transformou com a chegada da agricultura moderna
12

, principalmente nas áreas divisórias 

entre  os municípios de Rio Verde e Mineiros (fig. 13). 

 Nessas grandes áreas, passaram a ser intensas as atividades agrícolas, com pouca 

presença de grandes áreas de pastagem. São áreas de chapadões, interligadas de certa forma 

por uma rede comercial e produtiva que envolve, principalmente hoje, os municípios de Rio 

Verde, Jataí, e Mineiros. É um verdadeiro celeiro da produção agrícola em Goiás, que tem-se 

expandido consideravelmente para outros municípios vizinhos, com menos representatividade 

produtiva, como Caiapônia e Perolândia.   

 Segundo alguns produtores locais que já plantam também em Caiapônia e Perolândia, 

um dos principais motivos de expandirem sua atividade para tais município, condiz com a 

necessidade de encontrarem terras mais baratas para arrendarem ou comprarem, para 

conseguirem manter sua atividade. Para eles, Jataí encontra-se próximo do limite aceitável de 

negociação.  

 Atualmente, em Jataí, segundo dados do Sindicato Rural, têm-se pago, em média, 10 

sacas de soja por hectare arrendado, e alguns donos de terra já pressionam para elevar tal valor 

a 12 sacas nos próximos contratos, o que para a AEAJA são valores que passam a 

comprometer a produção. Assim, seria esse um dos principais motivos que tem feito alguns 

produtores migrarem para outros municípios vizinhos. 

 Espacialmente, sabemos também que há uma disputa territorial por possíveis áreas em 

expansão agrícola. Os produtores que já se estabeleceram no município, que socialmente já 

estão articuldados a outros setores da sociedade, tendem a dificultar a entrada de outros 

produtores, ao mesmo tempo que travam localmente uma disputa por novos espaços. 

 Assim, gradativamente, através das imagens apresentadas, desde 1967 até 2010, 

observa-se que o cenário rural local se modificou muito, sendo quase irreconhecível ao que 

tínhamos especificamente há quatro décadas. A forma como a terra passou a ser ocupada e seu 

uso considerado no mundo dos negócios agropecuários tem, cada vez mais, atraído o interesse 

                                                 
12

 Diferentemente da agricultura de subsistência, onde predomina o trabalho familiar e o plantio de alimentos 

básicos como: arroz, milho, algodão, fumo, mandioca, feijão, cana, etc. Na agricultura moderna, prevalece o 

plantio de monoculturas, com o emprego de novas técnicas e tecnologias avançadas desenvolvidas 

especificamente para uma produção em larga escala de mercado. 
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de novos produtores agrícolas, como de manutenção da posse pelos pecuaristas. Com o 

agronegócio crescendo como tal temos, de um lado, o produtor agrícola sedento por novas 

áreas para plantações e, de outro, os pecuaristas com terras a arrendar àqueles a quem interessa 

expandirem sua produção.   

 Tudo isso que tem acontecido no meio rural, nos últimos anos, fez com que a terra 

tivesse uma grande valorização, por conta de novas demandas. A produção de grãos e carne, 

incrementada com os novos insumos disponíveis no mercado, tem aumentado ano após ano, e 

alcançado novos mercados dentro e fora do país. Todo esse cenário tem animado muitos 

pecuaristas, tanto os que trabalham quanto, principalmente, os que arrendam – também 

conhecidos no meio dos produtores agrícolas como ―gigolôs‖ da terra.    

 Tal dimensão de como o município tem se transformado nas últimas décadas já foi 

apresentada em páginas anteriores. Mas, na figura (20), segue uma representação espacial de 

tal condição, onde se notam as demarcações de cada atividade e sua colaboração no sentido da 

dinamização espacial dentro dos limites do município. Nela estão correlacionados o espaço 

agrícola, a pecuária, a ocupação de pessoas, e o implemento de maquinários. Notam-se, na 

figura, espaços bem distintos entre as atividades no campo, onde também se vê que o cerrado 

quase inexiste em meio ao expansionismo de tais atividades econômicas.   
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Fonte: Adaptado de IBGE (2010). 

Fig. 20: Correlação espacial de uso do solo com ocupação de pessoas, maquinários e bovinos 2010 (Jataí). 

      Org.: SILVA, F. B. da, 2010. 

 

 

 Apresentada a figura 20, nota-se claramente que pecuária e agricultura se 

espacializam diferentemente uma da outra dentro dos limites municipais. São de grande 

destaque as áreas ocupadas com agricultura próximas à divisa com os municípios de Rio 

Verde, Mineiros e, nos últimos anos, com os municípios de Caiâponia e Perolândia. Nesses 

locais prevalece um grande número de armazéns, de maquinários empregados na produção e, 

com certeza, um emprego maior de capital investido na produção.  
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 Destacam-se também, na figura mencionada, as áreas onde há o maior quantitativo de 

mão-de-obra empregado. É a área da agricultura a maior empregadora de mão-de-obra e 

insumos. Diferentemente do que ocorre na agricultura, a demanda de mão-de-obra na pecuária 

é pequena, certamente pelo fato de o gado não demandar tamanhos cuidados como as culturas 

necessitam. Com isso, ocorre uma menor dinâmica espacial nessas áreas referente ao emprego 

de capital, tecnologias e pessoas, visto que boa parte da criação dos animais em Jataí se 

concentra nas pequenas propriedades, onde são criadas de maneira extensiva.  

 Toda essa condição só é possível porque, segundo Melo (2002), o gado, por si só, se 

cria, se transporta, ocupando pouca força de trabalho humano, diferente do que ocorre na 

agricultura, que necessita cada vez mais de pessoas qualificadas para operar os modernos 

maquinários e balancear os insumos utilizados nos diversos tipos de culturas. 

 Desse modo, com base nas informações apontadas nos mapas de uso e ocupação do 

solo, também se nota que, aos poucos, os espaços vão sendo redesenhados por duas atividades 

bem definidas e, devido a tudo isso, também surge um acirramento político e econômico pelo 

controle da terra, em que se considera que, num futuro bem próximo, essa situação possa ser 

mais  intensa do que é hoje. Isso, principalmente  pela forma que vem tomando o agronegócio 

numa escala macro que, rapidamente, se expande localmente, o que, também ter explicação no 

que Santos (2006) definiu como globalização e seus efeitos no meio produtivo – aqui, 

especificamente, a produção agropecuária. 

 
Com a globalização, a especialização agrícola baseada na ciência e na técnica inclui 

o campo modernizado em uma lógica competitiva que acelera a entrada da 

racionalidade em todos os aspectos da atividade produtiva, desde a reorganização do 

território aos modelos de inter câmbio e invade até mesmo as relações interpessoais. 

A participação no mundo da competitividade leva ao aprofundamento das novas 

relações técnicas e das novas relações capitalistas. Estas são a base da ampliação do 

modelo de cooperação e, portanto, da divisão social e territorial do trabalho, e este 

alargamento do contexto conduz a um novo aprofundamento do contexto, levando, 

também, as áreas correspondentes a um processo de racionalização cada vez mais 

intenso e com tendência a se instalar em todos os aspectos da vida. Cria-se, 

praticamente, um mundo rural sem mistério, onde cada gesto e cada resultado deve 

ser previsto de modo a assegurar a maior produtividade e a maior rentabilidade 

possível. Plantas e animais já não são herdados das gerações anteriores, mas são 

criaturas da bio tecnologia; as técnicas a serviço da produção, da armazenagem, do 

transporte, da tr ansformação dos produtos e da sua distribuição, res - pondem ao 

modelo mundial e são calcadas em objetivos pragmáticos, tanto mais provavelmente 

alcançados, quanto mais claro for o cálculo na sua escolha e na sua implantação. É 

desse modo que se produzem nexos estranhos à sociedade local, e, mesmo, nacional 

e que passam a ter um papel determinante, apresentando-se tanto como causa, 

quanto como consequência da inovação técnica e da inovação organizacional. O 

todo é movido pela força (externa) dos mitos comerci ais, essa razão do mercado que 

se impõe como motor do consumo e da produção (SANTOS 2006, p. 206-207). 
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 Pensando como o agronegócio tende a integrar-se de vez em uma cadeia carne/grãos, 

pecuária e agricultura, é de se considerar que a base para que tudo isso aconteça está na terra. 

Nesse sentido, a sua posse pode significar a real condição de enriquecimento de seu dono, seja 

pela sua produção ou pelo seu uso. E, em Jataí, já há algum tempo muitos têm se mantido 

principalmente por conta da posse da terra do que propriamente pela atividade. Dessa forma, 

formou-se nas ultimas décadas, um mercado lucrativo em torno do arrendamento de terras para 

produtores agrícola e empresas do ramo que se interessam em produzir na região. Assim, tal 

condição que a terra tem propiciado, tem feito com que muitos donos de terras (pecuaristas) 

vivam exclusivamente da renda da terra, pouco se importando se sua atividade estará em 

declínio ou não.   
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PARTE III 

 

4.0 – O AGRONEGÓCIO ATUAL: diferenças entre a pecuária e a agricultura que 

perpassam pela produção e a posse da terra 

 

 As mudanças no campo são cada vez maiores. Seja na paisagem, na vida das pessoas 

ou com as atividades. Os avanços no campo brasileiro são atualmente uma realidade 

comemorada por diversos segmentos da sociedade. No entanto, complexo e contraditório tem 

sido o caminho encontrado para a produção e reprodução das condições que dão suporte a todo 

esse avanço. Além das mudanças na paisagem, já demonstrados em itens anteriores, há 

pretensões sociais, econômicas, políticas que, consequentemente, incitam o jogo  de interesses 

entre as classes produtivas no município de Jataí. 

 O que chama a atenção, no entanto, é que para manter o ritmo de crescimento do 

agronegócio na região e, especificamente no município de Jataí, ‗os senhores‘, grandes 

proprietários (grande parte pecuaristas) de terra e seus arrendatários (agricultores), há algum 

tempo vivem um estado de insatisfação quando o assunto é o uso e a posse da terra. De um 

lado se encontra um grupo que ainda detêm grande parte das terras ocupadas com culturas e 

pecuária em Jataí, do outro, os produtores agrícolas reivindicam cada vez mais reconhecimento 

e apoio do poder público, setores privados e, principalmente da sociedade local em suas 

atividades, por acharem que a região só alcançou tal patamar econômico por conta de sua 

atividade – o que em parte não deixa de ser verdade. 

 Assim, como nos tópicos anteriores foi apresentado o rápido avanço da produção 

moderna nas áreas de cerrado, destaca-se na sequência (item 4.1) como, economicamente, 

pecuária e agricultura diferem enquanto receitas e prestigio local. Destaca-se também que, 

mesmo diferentes, as duas atividades têm crescido significamente e acrescentado muito às 

receitas do município a cada ano.  

 Contudo, nem tudo é maravilha. Há, nos bastidores do agronegócio local, interesses, 

disputas, conflitos velados entre os diferentes grupos. Esses grupos não centram seus 

interesses somente no controle da terra e à condição de sua atividade. Querem bem mais do 

que isso, querem o reconhecimento econômico e, principalmente, o poder político local para 

direcionarem suas ações e projetos. Basta ver o que tem ocorrido mais especificamente na 

política local, em que representantes da classe pecuarista, desde o início da história de Jataí, 

têm, de alguma forma, estado presente na maioria das decisões e ações de caráter público e 
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privado. Tal contexto está melhor exposto no item ―5.4 – O coronelismo/ política e a 

manutenção do poder. Algumas considerações‖ deste trabalho. 

 Com tudo isso, é apresentada, na terceira parte da pesquisa, uma leitura do 

crescimento do agronegócio em Jataí e suas consequências. Apresentam-se as diferentes 

condições de cada classe produtiva. Amparamo-nos também na fala dos diferentes pecuaristas 

que convivem com as constantes transformação no campo, condição que consideramos 

propícias à reprodução da instabilidade entre quem produz (agricultores) e quem vive da renda 

da terra (pecuaristas). 

 

4.1 - A agricultura 

 

Em entrevista realizada com produtores rurais (pecuaristas e agricultores) percebe-se 

um interesse comum: a terra. De um lado, os que buscam a sua independência quanto ao 

arrendamento; de outro, os detentores (em grande parte pecuaristas) que aproveitam a 

especulação de mercado para ganharem dinheiro com a renda de suas terras.  

Considerado um dos maiores produtores de grãos do Estado de Goiás, e um dos 

maiores do Brasil, segundo Carlos Henrique Miranda – secretário da agricultura e pecuária, 

Jataí, há algum tempo vem se destacando no cenário nacional pela sua grande produtividade 

anual. Tal condição vem atraindo o interesse de vários grupos de investidores e novos 

produtores para o município. Isso, consequentemente, valoriza não somente as áreas de terras 

com culturas, mas também as ocupadas por outras atividades, principalmente a pecuária.  

Em Jataí, cada vez mais, o poder público local tem se mobilizado para atrair novos 

investidores para o município, como foi o caso da Cosan
13

 (o maior grupo mundial do setor 

sucroalcooleiro) que, segundo reportagem posta na página do Agrolink (2010), o montante 

investido no empreendimento chega à casa de 1 bilhão de reais. São empreendimentos dessa 

ordem no município que acabam por agregar cada vez mais valor à terra. A nova demanda por 

áreas de plantio na região da usina fará com que haja novos acordos financeiros pelo uso do 

solo, mexendo com os mais diversos interesses dos grupos produtivos (sojicultores e 

                                                 

13
 A usina contou com investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão, distribuídos entre as áreas agrícola, 

industrial e administrativa, sendo que R$ 639 milhões deste montante foram contratados por meio de 

financiamento com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). (AGROLINK 2010) 

 



82 

 

 

 

pecuaristas) e gerando especulações agregadoras de valorização das terras para plantio 

agrícola, principalmente nos arredores da empresa instalada. 

Devido à grande valorização das terras no município de Jataí, nas últimas décadas, 

pelo seu uso agrícola, muitos proprietários de terras (fazendas), viram na terra mais uma fonte 

alternativa de renda, e muitos têm vivido da renda da mesma – por meio do arrendamento. 

Como muitos dos pecuaristas do município exercem outras atividades na cidade (como 

médicos, advogados, comerciantes, políticos, etc.), alguns têm destinado parte de sua renda 

adquirida com tais atividades à aquisição de novas terras no município, na busca de aumentar 

sua renda com a atividade pecuária, ou arrendando suas terras.  

Em Jataí, conforme apresentado anteriormente, há uma grande transferência de 

capital do campo para a cidade e vice-versa quando o assunto é produção, custo e receitas, 

conforme dados da AEAJA (2010) apresentados nas tabelas (12 e 13) subsequentes. ―O 

capital produzido no campo dinamiza muito a vida  da cidade, ou seja, se há boas safras, o 

mercado imobiliário se aquece, as atividades de oficinas e autopeças ganham mais clientes, 

concessionárias de veículos vendem mais, as fábricas de insumos e a agroindústria lucram 

mais, as lojas de materiais básicos, estabelecimentos de gêneros alimentícios e do lar, junto 

com outros setores, todos saem ganhando‖, palavras de Sr. Jair B., produtor, empresário e 

diretor da AEAJA em Jataí.  

 

Tabela
14

 12 – Dados gerais do Agronegócio Jataíense. 

CATEGORIA QUANTIDADE 

GERAÇÃO DE EMPREGOS NA PECUÁRIA  3.400 unidades (direto) + 1.700 unidades indiretas 

GERAÇÃO DE EMPREGOS NA AGRICULTURA  7.800 unidades (direto) + 15.600 unidades indiretas 

UNIDADES ARMAZENADORAS  25 unidades  

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS  1.307.000 Toneladas  

UNIDADE ARMAZENADORA EM 

CONSTRUÇÃO  

1 unidade  

REVENDAS DE INSUMOS  38 unidades  

ENGENHEIROS AGRÔNOMOS  150 profissionais  

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL  4 unidades  

COMBUSTÍVEL DISTRIBUIDO  25.000.000 Litros/ano  

UNIDADE PROCESSADORA DE GRÃOS  1   unidade / capacidade 2.000 tonel/dia  

 

Fonte: Adaptado de AEAJA 2010. 

 

Com base na tabela 12, nota-se que os números do agronegócio em Jataí crescem 

consideravelmente. A cada dia aumentam mais as áreas plantadas, a demanda de profissionais 

                                                 
14

 Na fig. (20) já foi apontando a correlação de uso/ocupação das terras no município de Jataí, espacializando 

onde se encontra mais pessoas empregadas, maiores quantidade de maquinários e criação de gado. 
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qualificados para as tarefas exigidas atualmente no campo. Nota-se que o número de 

empregos disponíveis na atividade agrícola é bem superior aos oferecidos na pecuária. E essa 

diferença tende a aumentar mais ainda, quando computamos as vagas de emprego indireto 

gerado por cada segmento. Para representantes do setor, a cada duas vagas de emprego direto 

na pecuária, uma outra é criada indiretamente; enquanto que, na agricultura, a cada uma vaga 

de emprego direto criada, duas outras surgem indiretamente em atividades diversas que 

complementam a cadeia produtiva. 

Correlacionando os dados da tabela (12) em comparativo com a dimensão de terras 

que representa o município de Jataí (717.532 Ha) atualmente, esses números de mão de obra 

empregada apresenta-se pequeno na medida que poderia gerar muito mais vagas de trabalho 

no campo. Mas, para isso, deveriam ser criadas melhores condições para o pequeno 

pecuaristas e produtor. Na verdade, quem realmente emprega é a pequena propriedade que, na 

impossibilidade de investir em tecnologia de ponta, necessita aplamente de mão-de-obra 

humana.  

Segundo Ribeiro (2003), tal condição de locação de mão-de-obra se dá pelo fato de a 

produção no campo cada vez mais empregar tecnologias de ponta, criadas para determinado 

fim. Com isso, há uma substituição cada vez maior de mão-de-obra humana pelas máquinas. 

Para isso, há toda uma estrutura de negócios arquitetada para que os produtores se insiram. 

 
Estes números referentes ao trabalho e mão-de-obra utilizada têm relação direta com 

o grau de tecnologia incorporado pelo produtor e aplicado às lavouras. Por um lado é 

o maior ou menor número de máquinas de plantio e colheita, aviões pulverizadores, 

implementos, insumos, que definem a quantidade de braços que a lavoura 

necessitará até a etapa final e o armazenamento do produto. Por outro lado, o nível 

elevado de tecnologia incorporado à atividade agrícola demanda novas categorias de 

trabalhadores. A assistência técnica e agronômica torna-se condição sine qua nom 

para o bom desempenho das lavouras. A origem desta assistência é diversificada. É 

fornecida pelo Banco do Brasil (sala de agronegócios), pela Cooperativa, particular, 

mas a orientação agronômica mais usual é obtida junto às lojas de revenda de 

insumos e máquinas agrícolas.. Assim, abre-se espaço para um novo perfil 

profissional, Jataí exerce uma grande atração sobre os profissionais ligados às 

ciências agronômicas  (RIBEIRO 2003, p. 94). 

 

 Como se nota, a preocupação com esse modelo de produção no campo, nem de longe 

tem sido em contemplar o máximo possível de trabalhadores.  Longe disso, a preocupação é 

meramente econômica (capitalista), acentuada nas receitas a cada ano, nos índices de 

comercialização de novos produtos e na superação de novos níveis de produtividade. Na 

sequência, veremos nas próximas tabelas e figuras, como tem crescido e quais são as 

perspectivas para o agronegócio. 
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Tabela 13: Dados de receitas da Agricultura em Jataí de 2006 a 2011 

 

DADOS ECONÔMICOS (SAFRA 2006/2007)     DADOS ECONÔMICOS (SAFRA 2010/2011) 

LAVOURAS  ÁREA (Ha)  PRODUÇÃO (se)  RECEITA (R$)   LAVOURAS  ÁREA (Ha)  PRODUÇÃO (se)  RECEITA (R$)  

SOJA  202.00  10.100.000  262.600.000,00   SOJA  210.000  11.550.000  462.000.000,00  

MILHO / 1º 

safra  

15.000  1.950.000  29.250.000,00   MILHO / 1º 

safra  

12.000  1.800.000  32.400.000,00  

MILHO / 2º 

safra  

110.000  7.150.000  107.250.000,00   MILHO / 2º 

safra  

110.000  8.250,000  148.500,000,00  

SORGO  27.000  1.080.000  11.880.000,00   SORGO / 2º 

safra  

15.000  750.000  11.250.000,00  

ARROZ  4.000  100.000  3.000.000,00   ARROZ  200  6.000  18.000,00  

FEIJÃO  1.000  35.000  1.750.000,00   FEIJÃO / 1º 

safra  

4.500  180.000  27.000.000,00  

ALGODÃO  500  27.500  3.300.000,00   FEIJÃO / 2º 

safra  

1.500  45.000  5.400.000,00  

GIRASSOL  4.000  100.000  2.800.000,00   ALGODÃO / 

2º safra  

650  65.000  4.550.000,00  

TOTAL  363.500  205.425.500  421.830.000,00   GIRASSOL / 

2º safra  

6.000  240.000 pluma  9.840.000,00  

     CANA DE 

AÇUCAR  

19.000  2.850.000 ton  142.500.000,00  

     EUCALIPTO  6.000  1.500.000 m³  21.000.000,00 

/ano  

     BANANA  603  6.633 ton./ano  2.653.200,00  

     TOTAL  385.453  ---------  867.111.200,00  

Fonte: Adaptado de AEAJA 2010.                                                                                                                                                                                                 
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Segundo Sr. J. B., diretor da AEAJA em Jataí (GO), os dados gerais do agronegócio em Jataí, tem apontado tanto receitas significativas 

a cada ano, como um alto custo para se produzir no campo. A cada ano, os preços dos produtos que incrementam a produção no campo têm 

variado bastante, acarretando um alto custo a cada safra colhida. Conforme tabela 14, apresentamos os principais custos operacionais básicos da 

produção de soja, milho, sorgo, algodão e girassol, que compõe o conjunto de monoculturas cultivadas no município.   

 

Tabela 14: Custo operacional agrícola/ somente custo de produção dos grãos safra 2010/ 2011. 

Cultura 

Área 

(Ha) Fertilizantes Defensivos Sementes Comb/Lub Salários Peças Alimentação Terceirização TOTAL CUSTO/Ha 

Soja 210.000 86.500.000,00 

         

58.800.000,00  

         

25.200.000,00  

                    

18.100,00  

         

23.200.000,00  

         

28.000.000,00  

            

2.800.000,00  75.000.000,00  299.728.100,00 

                         

1.427,28  

Milho/1º 

safra 12.000 

         

13.400.000,00  

            

3.300.000,00  

            

5.500.000,00  

                 

900.000,00  

            

1.200.000,00  

            

1.400.000,00  

                 

180.000,00   4.000.000,00  29.892.000,00 

                         

2.491,00  

Milho/2º 

safra 110.000 

         

38.600.000,00  

         

20.500.000,00  

         

22.000.000,00  

         

10.500.000,00  

         

10.600.000,00  

         

14.800.000,00  

            

1.400.000,00  10.200.000,00  128.710.000,00 

                         

1.170,09  

Sorgo 2º 

safra 15.000 

            

4.900.000,00  

                 

900.000,00  

            

1.600.000,00  

            

1.200.000,00  

            

1.500.000,00  

            

1.800.000,00  

                 

210.000,00  1.400.000,00  13.525.000,00 

                             

901,67  

Algodão/2º 

safra  650 

                 

298.000,00  

            

1.075.000,00  

                    

52.000,00  

                    

62.500,00  

                    

75.000,00  

                    

87.000,00  

                       

9.500,00  

                 

232.000,00  1.891.650,00 

                         

2.910,23  

Girassol/2º 

safra 6.000 

            

2.300.000,00  

                 

630.000,00  

                 

600.000,00  

                           

420,00  

                 

520.000,00  

                 

600.000,00  

                    

80.000,00  

                 

250.000,00  4.986.420,00 

                             

831,07  

TOTAL 

                        

353.650  

      

145.998.000,00  

         

85.205.000,00  

         

54.952.000,00  

         

12.681.020,00  

         

37.095.000,00  

         

46.687.000,00  

            

4.679.500,00  91.082.000,00  

        

478.733.170,00    

 

Fonte: Adaptado de AEAJA 2010.    
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 Observe-se que nas tabelas (13 e 14), se acrescentássemos mais uma coluna com os 

valores dos respectivos arrendamentos de áreas para os tipos de cultivos específicos, com 

certeza haveria informações bem interessantes quanto aos reais valores de receitas entre 

pecuária e agricultura. 

 Começando pela agricultura, se pegarmos o valor total de sua receita no município, 

esperada para os anos de 2010/2011, veremos que o montante esperado é de 

aproximadamente 867.111.200,00 de reais. Enquanto isso, o custo da produção pode chegar a 

478.733.170,00  de reais. Logo, podemos considerar que, se subtrairmos 478.733.170,00 de 

867.111.200,00, o lucro total para os produtores agrícolas é de 388.378.030,00 milhões de 

reais da safra 2010/2011. 

 Se considerarmos, ainda, que dos 222.500 Ha de terra ocupados com a agricultura, 

aproximadamente 50% são arrendados, ou seja, um total de aproximadamente 111.000 Ha, ao 

multiplicarmos o valor de hectares arrendados pela quantidade de sacas de soja cobradas por 

Ha em Jataí (em média 10 sacas), logo veremos que o gasto total dos produtores com 

arrendamento pode chegar a 1.110.000 de sacas de soja, dependendo da localização da terra e 

do contrato realizado com o arrendatário. Considerando que a saca da soja
15

, em média, esteja 

valendo 42 reais em Goiás (AGROLINK 2011), o gasto com arrendamento será na ordem de 

46.620.000 de reais anos em média.  

 Voltando aos dados anteriores, em que tínhamos uma receita total de 867.111.200,00 

reais, ao subtrairmos o custo total da produção (478.733.170,00 de reais), restaram 

388.378.030,00 milhões de reais. Se pegarmos esse valor líquido da produção e subtrairmos 

dele o valor total do arrendamento ano (46.620.000,00 de reais anos em média) temos algo 

próximo de 341.758.030,00 milhões líquidos, descontados as despesas de produção e 

arrendamento dos produtores (conforme Quadro demonstrativo 01).   

 

QUADRO 01 - Custo operacional real agrícola/ custo de produção + custo do 

arrendamento de terras 2010/2011. 

 
RECEITA 

TOTAL 

 

CUSTO DA PRODUÇÃO 

TOTAL 

CUSTO TOTAL DO 

ARRENDAMENTO (111.000 Ha) 

RECEITA 

LÍQUIDO 

867.111.200,00 478.733.170,00   46.620.000,00 341.758.030,00 

Fonte: Adaptado de AEAJA 2010.    

 

                                                 
15

 Em Jataí e região, em geral usa-se a saca da soja como valor de negociação no arrendamento da terra. No caso 

da safrinha, alguns produtores também utilizam a saca do milho como moeda de negociação.  
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 Com base no lucro final, se pegarmos a receita líquida e dividirmos pelo número de 

produtores que, atualmente, têm algum tipo de produto junto ao Banco do Brasil, chegaremos 

a  tal equação simulada (Quadro demonstrativo 02):   

 

QUADRO 02 - Equação simulada da renda per capita do produtor. 

 

Lucro líquido/ Nº de produtores: renda per capita por produtor anual. 

341.758.030,00 = R$ 923.670, 35
16

 

                                                        370 

 

 Feitas as contas entre receita bruta e líquida na produção agrícola, devemos ressaltar 

que, desse montante, uma parte considerável vai cobrir juros de financiamentos em bancos e 

outras pequenas despesas aqui não computadas. Isso nos possibilita deduzir que, em média, o 

lucro na produção agrícola gira em torno de 17 a 25%, variando entre um e outro produtor que 

arrenda ou não terras no município - conforme dados da AEAJA (Jataí),  Sindicato Rural de 

Jataí e o Sr. A. J. G (produtor de grãos em Jataí).         

Conforme apresentado nas tabelas (13 e 14) anteriores, sobre as receitas e custos da 

produção agrícola no campo, podemos considerar que a disposição de novas linhas de crédito 

viabilizou uma rápida mudança técnica na produção, com incremento de novas tecnologias 

empregadas. Rapidamente, novos maquinários de plantio, colheita e combate defensivo foram 

inseridos na produção.  

Toda essa nova conjuntura fez surgir novas empresas especializadas do ramo. São 

estabelecimentos que, desde o início da década de 1970, vêm atendendo não só ao município 

de Jataí, como grande parte da região. São empresas que  movimentam um volumoso capital, 

fornecendo desde insumos de correção do solo, até novas tecnologias empregadas em 

maquinários para a produção agrícola e pecuária local. 

No Quadro 03, seguem alguns números de estabelecimentos ligados ao agronegócio, 

que possuem cadastro junto à Secretária da Fazenda do Município. Aqui, não conseguimos 

identificar representantes comerciais autônomos e empresas que, porventura, uma vez ou 

outra presta serviços para tais atividades do campo, como oficinas, serralherias, metarlúgicas, 

supermercados e outros.  

                                                 
16

 Aqui ressaltamos que tal dado é uma média entre receita líquida e quantidade de produtores que trabalha com 

alguma linha de crédito sem levarmos em conta a taxa de juro aual cobrado do Banco do Brasil (6,75%). Sendo 

importante lembrar que o grupo produtor é bem diversificado quanto a condição financeira e participação na 

produção total.  
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QUADRO 03 – Relação dos Estabelecimentos comerciais ligados ao agronegócio em 

Jataí de 2010
17

. 

 
 Razão Social Nome Fantasia 
1 AGROPECUÁRIA BURITI  SEMENTES BIOSEEDS 

2 ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMERCIAL AGRICOLA COMODORO 

3 ADUBOS SUDOESTE LTDA AGRO LASCH 

4 AERONAVES AVIACAO AGRICOLA LTDA. ELO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

5 AGDA MENEZES DE FREITAS PEZÃO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

6 AGRICOLA COM E REP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EVOLUÇAO OFICINA E ASSISTENCIA TECNICA 

7 AGRO GUIRADO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA MC MANGUEIRAS 

8 AGRODENTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. RIO MAQUINAS 

9 AGROMIL COM. REPRESENT. PROD. AGRICOLAS LTDA. PARTONE 

10 AGROMILK IND.E COM. DE LATICINIOS LTDA. TRATORGIL. 

11 
AGROMOURA REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA ADUBOS MOEMA. 

12 AGROPALOSCHI REPRESENTAÇOES LTDA PLANTE MAYS 

13 AGROPECUÁRIA GUAPORE LTDA FERTITERRA TRANSPORTES E CEREAIS 

14 AGROPECUÁRIA RURALISTA LTDA RAIZ INSUMOS AGRICOLA 

15 AGROPECUÁRIA RURALISTA LTDA COAGRI 

16 AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. SOAGRO. 

17 
AGROSEMENTES - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 
AGRICOLAS LTDA FEMAQ PARAFUSOS E PECAS AGRICOLAS 

18 
AGROVICTÓRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA - ME REIMAC 

19 AIRTON ANTONIO KATZER LATICINIOS DALLAS 

20 ALDO CARLOS MORAES ALMEIDA CULTIVAR PRODUTOS AGRICOLAS 

21 ALESSANDRO FAUSTINO DA SILVA PEZÃO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

22 ALEXANDRE GOMES FERREIRA E CIA LTDA TORMECOM 

23 ALFA ZOOTECNIA LTDA RAIZ INSUMOS AGRICOLAS 

24 ALVINO FERREIRA CHAGAS MECANICA FERREIRA 

25 ANA PAULA SILVA DA COSTA E CIA LTDA TORNEADORA GAUCHA LTDA. 

26 ANTONIO JOSE DA SILVA E CIA LTDA AUTO MECANICA OLIVEIRA LIMA. 

27 APAGRI GOIAS CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA SO TRATOR. 

28 AREND e SCHMITT LTDA - ME CAMPO DIESEL 

29 ARIHADNE BAZOTTI SEBRENSKI COOMAFES 

30 ARMAZÉNS GERAIS ARIRANHA LTDA. RIO CLARO IND.COM.E TRANSPORTES LTDA. 

31 ARMAZÉNS GERAIS CANÃA LTDA LENNE BOUTIQUE. 

32 ARMAZÉNS GERAIS CARAIBA LTDA CREDIJAT 

33 ARMAZÉNS GERAIS CARGILL LTDA SOLOCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

34 ARMAZÉNS GERAIS PARAÍSO LTDA NAT REPRESENTAÇÕES 

35 ARMAZÉNS GERAIS PARAÍSO LTDA FAROMA 

36 ARMAZÉNS GERAIS PARAÍSO LTDA AGROMIL. 

37 ARMAZÉNS GERAIS PAZZINATTO LTDA   

38 ARMAZÉNS GERAIS VALE RIO DOCE LTDA. TAURUS CONSULTORIA E REPRESENTACAO 

39 ARROZ DANIELA LTDA AGROSEMENTES 

40 ARROZ SANDRA LTDA 

AGRO LIMA REPRESENTAÇÃO DE PROD. 

AGROPECUÁRIOS 

41 ARTHUSINHO TELES DOS SANTOS ALVO CONSULTORIA AGROPECUÁRIA 

42 ATRAPUL ACOPLAMENTO DE PULVERIZADORES EM TRATOR L. AGROPECUÁRIA GUAPORE LTDA 

43 AWB BRASIL TRADING S.A.   

44 BALDUINO E NUNES LTDA NULL 

45 
BARBIERI SILVA AGROINDUSTRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 

LTDA - ME   

46 
BARROSO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA  ERCOM LTDA 

                                                 
17

 Em função da dificuldade de identificação de todos os estabelecimentos comerciais que oferecem serviços 

para a agricultura e pecuária, consideramos apenas as que aparecem cadastradas junto a Prefeitura Municipal de 

Jataí. 
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47 BASE AGRICOLA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA NULL 

48 BATISTA E CRUZ REPRESENTACOES LTDA - ME PIVA REPRESENTACAO 

49 BIOTECNICA REPRESENTACOES LTDA. NULL 

50 BOA ESPERANÇA ARMAZÉNS GERAIS LTDA AERONAVES AVIACAO AGRICOLA LTDA. 

51 BOM JARDIM ARMAZÉNS GERAIS LTDA. DR AUTOMATIZACAO. 

52 BORGES E ROMANO LTDA. NULL 

53 BRALT - BRASIL REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. AREND REPRESENTAÇOES AGRICOLAS 

54 BRASIL AUTO ESCAP LTDA BRALT 

55 BRAZIL QUARTZITE STONE MINERAÇÃO LTDA CASSIO AGROCAMPO 

56 BRAZIL QUARTZITE STONE MINERAÇÃO LTDA NULL 

57 BUNGE ALIMENTOS S/A PIMENTEL REPRESENTAÇÕES 

58 CAMPO DIESEL COM. DE PETROLEO LTDA NULL 

59 CAMPOS E MANSANO LTDA AGROMILK 

60 CARAMURU ARMAZÉNS GERAIS LTDA. LATICINIO UNIAO 

61 CARGILL AGRICOLA S A  LEITE ABELHINHA 

62 CARGILL AGRICOLA S A  SEMENTES PARAÍSO 

63 CARLOS ALBERTO ALLEONI.   

64 CARLOS DONISET DE MORAES ARMAZÉNS GERAIS PARAÍSO LTDA. 

65 CASA RICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA COMIGO 

66 CELSO ANTONIO FRANCO DA SILVA e CIA LTDA 

LOUIS DREYFUS COMMODITIES ARMAZÉNS 

GERAIS LTDA 

67 CISPAN COM. DE SUB PRODUTO ANIMAL LTDA PERDIGAO 

68 CLESIO FURTADO DE OLIVEIRA   
69 CLETO DE LIMA E CIA LTDA NULL 

70 CLIMEV VETERINARIA LTDA TERRA ROXA COMERCIO DE CEREAIS 

71 COAGRI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA SELECTA. 

72 COBRAFERTIL COM.REPRES.PROD.AGROPECUARIO LTDA. NESTLE 

73 COMERCIAL MAGGIONI DE COMBUSTIVEIS LTDA JATAÍ ECODIESEL 

74 COMERCIO DE SEMENTES BIOSEEDS LTDA - EPP   

75 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO 

SUDOESTE GOIANO R R MATTOS REPRESENTACAO 

76 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO 

SUDOESTE GOIANO JS AGRÍCOLA 

77 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO 

SUDOESTE GOIANO GLEIDSON DIAS PRADO. 

78 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO 

SUDOESTE GOIANO AGRIGEO 

79 
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA AGRICULTURA FAMILIAR 

COM INTERACAO SOLIDARIA DE JATAÍ NULL 

80 
COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO SÃO 

PAULO 

NATURAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS 

81 
COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA FAMILIAR E ECONOMIA 

SOLIDARIA DO SUDOESTE GOIANO - COOMAFES NULL 

82 
COOPROSAF - COOPERATIVA DOS PRODUTORES COOPERADOS DO 

SÃO JOSE LTDA MATRIZ RACOES 

83 COUTINHO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA RACOES E CIA 

84 DAIRY PARTNERS AMERICAS MANUFACTORING BRASIL LTDA TERRA BRASIL DISTRIBUIDORA DE RACOES 

85 DANIEL ALMEIDA ROSA. JC BRATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 

86 DENISE NOGUEIRA CASTRO AGRO JP 

87 DEUSDINEI FIRMINO DE SOUSA R1 - TOPOGRAFIA, LOCAÇÕES E SERVIÇOS 

88 DOMINGOS ALEXANDRE DE PAIVA REMOL. 

89 EDVALDO FERREIRA MACIEL 

TRATORMAQUINAS PECAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS. 

90 EDY CARLOS MONTADORA DE ESTRUTURAS LTDA. SERTAO PETROLEO 

91 EG SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA NULL 

92 ELCANA GOIÁS USINA DE ÁLCOOL E AÇÚCAR LTDA PLANALTO 

93 ELIAS FREITAS E FREITAS LTDA PLANTAR. 

94 ELIO MENEZES MAIA J.M. DIESEL 

95 ELIZABETH DE FREITAS GRECOV   

96 ELO PRODUTOS E SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME. APAGRI GOIAS LTDA 

97 ENALDO OLIVEIRA CARVALHO NULL 

98 ERCOM AGRICOLA LTDA AGROVICTÓRIA 
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99 ESCHER GUIMARÃES CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA MACHADO e ASSOCIADOS 

100 ESPAÇO ARMAZÉNS GERAIS LTDA BRAZIL QUARTZITE STONE 

101 EURÍPEDES DE LIMA JUNIOR AUTO MECANICA VOLCAM 

102 EUSTAQUIO FELICIANO DE ARAUJO ARROZ SANDRA LTDA 

103 FABIANA RUSCITTI DINIZ RURAL TÉCNICA 

104 FAGUNDES E RODRIGUES LTDA. ADUBOS SUDOESTE 

105 FAROMA AGRICOLA LTDA.   

106 FERREIRA DOS REIS e SILVEIRA LTDA  MACROFERTIL 

107 FERREIRA FRAGA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA SANTA CECILIA ARMAZÉNS GERAIS. 

108 FERREIRA GUIMARÃES E GARCIA LTDA J S FERTILIZANTES 

109 FERTITERRA TRANSPORTES E CEREAIS LTDA ORTEK 

110 FONTES MARIANO REPRESENTAÇÕES LTDA LEITE MEL 

111 FRANÇA MELO REP. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. AGRORURAL 

112 FRIGORIFICO MARGEN LTDA MASUT-TRR 

113 GEDDA SANTOS ARMAZÉNS GERAIS LTDA ARMAZÉNS GERAIS PARAÍSO LTDA. 

114 GERCIONE VILELA DE MORAIS CARGILL 

115 GERRI ADRIANO LASCH COPLACANA 

116 GEUSMAR RODRIGUES NULL 

117 GILBERTO NERY GARCIA AGROPALOSCHI REPRESENTAÇOES 

118 GLAUCIA PEDROSA DA SILVA AGROFOCO 

119 GLEIDSON DIAS PRADO. TRANSPORTADORA EDUARDO 

120 GRADUAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA TRATOR TERRA E SERVICOS 

121 GUARDALBEN CAVALET REPRESENTAÇÕES LTDA   

122 GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA E CIA LTDA AUTO MECÂNICA ALVORADA 

123 GUSTAVO PESSOA DE ASSIS   
124 HELIO DE MIRANDA e FILHOS LTDA. BASE AGRICOLA 

125 HILTON ROSA DA SILVA M S REPRESENTACOES COMERCIAIS 

126 IDROLINO FERREIRA DA SILVA 

AGROBON CONSULTORIA E ASSISTENCIA 

TECNICA. 

127 IMOBILIARIA NECI LTDA 

RELIQUIAS COMERCIO DE MOVEIS E 

DECORACOES. 

128 INCUBATORIO PARAÍSO LTDA SOS BEBIDAS 

129 INDUSTRIA E COMERCIO DE FUMOS JATAÍ LTDA. DIGITEL 

130 INSTITUTO SAMUEL GRAHAM   

131 IRMÃOS PASSAÚRA S/A NULL 

132 J J GLODIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME NULL 

133 J. C. DA SILVA SEMENTES ESPETINHO DOIS IRMÃOS 

134 J. W. COMERCIO DE PETROLEO LTDA VILLAGE CONSTRUTORA 

135 JATAÍ AERO AGRICOLA LTDA   

136 JATAÍ AGROINDUSTRIA DE BIO-COMBUSTIVEL LTDA - ME NULL 

137 JATAÍ ARMAZÉNS GERAIS LTDA 

SOIT - SOLUCOES OPTICAS INFORMATICA E 

TELEFONIA 

138 JOÃO PAULO DE ARAUJO NETO e CIA LTDA CARVALHO PRESTADORA DE SERVICOS 

139 JOSE CLEZIO BRATTI ACADEMIA BURITI SPORT CENTER 

140 JOSE DIONISIO DE MAGALHÃES XEROX PLANALTO 

141 JOSE DONISETE AMBROSIO DA SILVA XEROX PLANALTO 

142 JOSE ROQUE FERREIRA DE CARVALHO COMERCIO SINAI 

143 JOSE SEVERINO JUNIOR NULL 

144 JULIANA APARECIDA DE CARVALHO DE MORAES NULL 

145 JULIO RAIMUNDO DO PRADO NETO MEDALHA PIZZA EXPRESS JATAÍ 

146 KROTH e KROTH LTDA GRAFITE CULTURAL 

147 LATICINIO RIO CLARO LTDA TOTAL PRODUTOS DE LIMPEZA 

148 LATICINIOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MINI MERCEARIA FREITAS 

149 LEILA MARIA VILELA DIAS. BIOFERTIL 

150 LEINNER LIMA BORGES NULL 

151 LIDER AGRICOLA S/A PRENHEZ POSITIVA 

152 LIMA TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA CASA NOVA. 

153 LINDAURA PRADO DE OLIVEIRA MARES CONSTRUTORA 

154 LINO RODRIGUES DOS SANTOS ANDREIA MODAS 



91 

 

 

 

155 LINO RODRIGUES DOS SANTOS IELF 

156 
LOS GROBO BRASIL CENTRAL NEGÓCIOS DE ORIGINAÇÃO 

AGRÍCOLA S/A MARTA CABELEIREIROS 

157 LOUIS DREYFUS COMMODITIES ARMAZÉNS GERAIS LTDA LINDAURA PRADO OLIVEIRA. 

158 LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. LIMA TRANSPORTES E MUDANCAS 

159 LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. IMOBILIARIA NECI. 

160 LOURIVALDO JUSTINO DA COSTA. NULL 

161 M. J. EVANGELISTA INSTITUTO SAMUEL GRAHAM 

162 M. S. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CANTINA DO ISG 

163 
M.AURELIO VILALBA RODRIGUES REPRESENTACOES 

COMERCIAIS S/S LTDA NULL 

164 
MACEDO COMERCIO REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA. NULL 

165 MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA COPÃO LANCHES 

166 MAIS VEICULOS LTDA   

167 MANO E JUNIOR TRANSPORTES LTDA.   

168 MANOEL BARBOSA DE SOUSA SAFE SEGURANCA 

169 MARA RUBIA DE ANDRADE POSTO PLANALTO. 

170 MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA MARCA MOTORS 

171 MARCO AURELIO LIMA ROCHA INFORGAMES 

172 MARCONI PERES RODRIGUES PAIS e FILHOS MOTOPEÇAS 

173 MARCOS CARVALHO MENDONÇA. NULL 

174 MARES JATAÍ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SPE ESPETINHO DO CUNHADO 

175 MARIA MARTA DE SOUZA PEREIRA NULL 

176 MARINA WEYAND MARCOLINI 

DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

N.S. APARECIDA 

177 MARVILL ARMAZÉNS GERAIS LTDA MAIS VEICULOS 

178 MASUT COMBUSTIVEIS LTDA CLIMEV 

179 MATRIZ COMERCIO DE RACOES LTDA - ME BRASIL AUTO CENTER 

180 
MATTOS REPRESENTACAO E CONSULTORIA AGROPECUÁRIA 

LTDA VECCOM 

181 MAURICIO VIEIRA DE MORAES CENTRAL DO BOI 

182 MC MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA 

OLIVEIRA REP COM DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS E AGRICOLAS 

183 MECANICA FERREIRA RODRIGUES LTDA NULL 

184 MEDALHA PIZZA EXPRESS JATAÍ LTDA BATISTA E CRUZ REPRESENTACOES 

185 MENEZES E DOMINGOS LTDA AGROQUIMA. 

186 MESQUITA INSUMOS AGRICOLAS LTDA SÓ ESTERCO 

187 MESQUITA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME 

AGRORURAL COMERCIO INDUSTRIA DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS 

188 MINI USINA DE PASTEURIZAÇAO ABELHA LTDA BIOTECNICA 

189 MINI USINA DE PASTEURIZACAO CABRAL MARTINS LTDA AGRITOP 

190 MOACIR SOUZA CAMPOS BARROSO 

191 MOISES DE OLIVEIRA NULL 

192 MZ ARMAZÉNS GERAIS LTDA PRODUAGRO COMÉRCIO E REPRSENTAÇÃO 

193 N.S.A. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA JP AGRONEGOCIOS 

194 N5 INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA AWB JATAÍ 

195 NASI SOUSA SILVA VITORIA MAQUINAS AGRICOLAS 

196 
NAT REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

LTDA GPS TOPOGRAFIA 

197 
NATURAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA. COBRAFETIL 

198 NELSON RIBEIRO CEREALISTA ESPERANÇA. 

199 NEURIDES PEREIRA DA CRUZ CEREALISTA ESPERANÇA 

200 NILSON HUTHER 
AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE 
PROD AGROPECUARIOS 

201 NILSON HUTHER JUNIOR FONTES MARIANO REPRESENTAÇÕES 

202 OLIVEIRA DEPOSITO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA FILIAL RURAL TECNICA 

203 ORENCI GONÇALVES ASSIS RURAL TECNICA. 

204 
OROMILDES DE OLIVEIRA MASSON SERVI OS DE TRANSPORTE 

EPP AGROGAS. 

205 ORTEK METALÚRGICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA BIOTERRA 

206 OZANE PEREIRA MAGALHÃES NULL 
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207 PARAÍSO NUTRICAO ANIMAL LTDA CEREAIS SANTA CATARINA. 

208 PARTONE INDUSTRIAL LTDA - EPP FRIGORIFICO MARGEM 

209 PAULO SERGIO RODRIGUES SILVA CFO REPRESENTAÇÕES 

210 PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A ALFA ZOOTECNIA 

211 PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A 

AGRISOLO COM.E REP. DE PRODUTOS 

AGRICOLAS. 

212 PERDIGAO S/A RHENDA AGRICOLA 

213 PERDIGAO S/A 

FRANÇA MELO REPRES. DE PROD. 

AGROPECUARIOS. 

214 PERDIGAO S/A. 

XAVANTE COMÉRCIO E TRANSPORTES DE 

GRÃOS LTDA 

215 PEZÃO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA EG AGRICOLA 

216 PEZÃO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA EDY MONTADORA. 

217 PIMENTEL REPRESENTAÇÕES LTDA - ME RETIFICA SO MOTOR 

218 
PIVA REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS AGRICOLAS 
LTDA 

AGRODENTE COMERCIO E REPRESENTACOES 
LTDA. 

219 PLANALTO DISTRIBUIDORA DE IMPLEMENTOS LTDA ETOPLAN 

220 PLANALTO PRESTADORA DE SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA NULL 

221 
PLANEJATO PLANEJAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

TOPOGRAFIA LTDA AGRO RURAL 

222 PLANETA AVIACAO AGRICOLA LTDA RCF REPRESENTACOES 

223 PLANTAR E COLHER REP.eCOM.PROD.AGRICOLAS LTDA. ROWILI AGRIMENSURA. 

224 PRENHEZ POSITIVA LTDA RURAL GEOTOP 

225 QUELSO SOUSA MORAES NULL 

226 RAFAEL ALEXANDRE SOARES - ME ATRAPUL. 

227 REIMAC MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. NULL 

228 REITER FERREIRA PEIXOTO CISPAN. 

229 RELIQUIAS COM.DE MOVEIS E DECORACOES LTDA.   

230 RETIFICA DE MOTORES SILVA CARVALHO LTDA FUMOS JATAÍ. 

231 
RHENDA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA TS MECANICA PESADA 

232 RIBEIRO DE LIMA E LIMA LTDA SANTTO BRASIL TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

233 RICARDO SILVA THIESEN 

GRADUAL COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS 

234 RIO CLARO IND.COM.E TRANSPORTES LTDA. SANTA FE COMERCIO E TRANSPORTES 

235 ROBERTH KALLEY PARANAIBA. ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO 

236 RODRIGO FARIA CABRAL 

AGROMOURA REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA 

237 RUBENS FLORI RAPADURINHA RECANTO DO RIO 

238 RUI INÁCIO DE REZENDE LATICINIO N5. 

239 RURAL TECNICA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA COOPROSAF 

240 RURAL TECNICA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA PARAÍSO NUTRICAO ANIMAL 

241 RURAL TECNICA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. TCMA AGROPECUÁRIA 

242 SAFE SEGURANCA LTDA NULL 

243 SANTA CECILIA ARMAZÉNS GERAIS LTDA. JATAÍ AREO AGRICOLA 

244 SEARA ALIMENTOS S/A SEMENTES CARVALHO 

245 SEBASTIÃO CESAR SILVA INCUBATORIO 

246 SELECTA ARMAZÉNS GERAIS LTDA MARVILL ARMAZÉNS GERAIS 

247 SELECTA ARMAZÉNS GERAIS LTDA. NULL 

248 SEMENTES PARAÍSO LTDA ESPAÇO ARMAZÉNS GERAIS 

249 
SERTAO COMERCIAL DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA. NULL 

250 SILMA APARECIDA GONÇALVES DOS REIS ARMAZÉNS GERAIS PARAÍSO 

251 SOAGRO SOCIEDADE AGRO PECUARIA LTDA LATICINIO RIO CLARO 

252 SOLOCAMPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. INCUBATORIO PARAÍSO LTDA 

253 
TAURUS CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA ARMAZÉNS GERAIS ARIRANHA. 

254 TECNOESSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ARMAZÉNS GERAIS VALE RIO DOCE LTDA. 

255 TIAGO CARVALHO DE MORAES CARAMURU. 

256 TIM CELULAR CENTRO SUL S/A. COMIGO 

257 TOCHIYUKI AGROPECUÁRIA LTDA CARGILL AGRICOLA 

258 TOP-AGRO CONSULTORIA FLORESTAL LTDA ARMAZÉNS GERAIS CANÃA 
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259 TORNEADORA GAUCHA LTDA. NULL 

260 TOTAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA NULL 

261 TRANSPORTADORA EDUARDO LTDA JATAÍ ARMAZÉNS GERAIS 

262 TRATOR TERRA MAQUINAS AGRICOLA LTDA - ME ELCANA GOIÁS AGROENERGÉTICA 

263 TRATORMAQUINAS PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. * 

264 TRENTIN E TRENTIN LTDA COMIGO 

265 VALENTE E CIA LTDA. VALENTE E CIA LTDA. 

266 VECCOM PRODUTOS AGROPECUARIOS E ASSIST TECNICA LTDA COINBRA. 

267 VIRGINIA MARIA DE SOUZA SIMOES ARMAZÉNS GERAIS COLORADO 

268 W.M. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA KATZER E KATZER 

269 WALTER FRANCO DE MORAES.   

270 WEBER SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA BOM JARDIM ARMAZÉNS GERAIS. 

271 WILLIAM LEMES CARVALHO E CIA LTDA SELECTA 

272 XAVANTE COMÉRCIO E TRANSPORTES DE GRÃOS LTDA ARMAZÉNS GERAIS COLORADO 

273 ZACARIAS DOMINGOS DA SILVA NULL 

274 ZHZ REPRESENTAÇAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ARMAZÉNS PAZZINATTO 

 

Fonte: Levantamento realizado nos arquivos da Secretaria da Fazenda do Município de Jataí, cadastro do 

contribuinte (2011). 

Coleta dos Dados: SILVA, F. B. 2011. 

Org.: SILVA, F. B. 2011. 

 

 

 

Conforme apresentado na tabela anterior, mais que estabelecimentos originados pela 

dinâmica produtiva local, esses estabelecimentos também podem ser considerados como um 

meio direto de transferência de renda do campo para a cidade. Os maquinários espalhados por 

todo o município, dentro de suas proporções,  representa fundamentalmente a espinha dorsal 

para o desempenho produtivo local e, consequentemente, para ampliação das receitas no 

município.  

 

  

Fig. 21: Trator da CASE III, MXM 165. 

Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 

 

Fig. 22: Trator da JOHN DEERE 8420 com rodas 

duplas/ maior poder detração.  

Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 

 



94 

 

 

 

  

Fig. 23: Trator de rodas simples gradiando o solo 

para o plantio.    

Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 

                                                       

Fig. 24: Trator de rodas duplas gradiando o solo para o 

plantio.     

Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 

                                                    

 

  

Fig. 25: Estande de maquinários diversos.    

Foto: SILVA, F. B. da, 2010.                                                       

Fig. 26: Estande de maquinários diversos.  

Foto: SILVA, F. B. da, 2010.                                                        

 

  

Fig. 27: Trator com Plantadeira.      

Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 

                                                                                                             

Fig. 28: Demonstração de plantio. 

Foto: SILVA, F. B. da, 2010.   
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Fig. 29: Trator com pulverizador de agrotóxico. 

Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 

                                                                                                                                                                     

Fig. 30: Demonstração de pulverização com 

agrotóxico. 

Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 

                                                                                                                                                                       

 

  

Fig. 31: Avião de combate agrícola. 

Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 

           

 

                                     

Fig. 32: Demonstração de combate agrícola com avião 

carregado com agrotóxico (inseticidas, herbicidas, 

fungicidas e fertilizantes). 

Foto: SILVA, F. B. da, 2010.                                               

  

Fig. 33: Colhedeira da CASE 2388. 

Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 

                                               

Fig. 34: Demonstração de colheita de milho. 

Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 
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Observa-se nas figuras anteriores que, cada vez mais, novas tecnologias são inseridas 

no mercado à disposição do produtor. São máquinas cada vez mais complexas de funções 

precisas para específicos serviços de plantio, irrigação, pulverização, colheita, etc. Alguns 

desses maquinários chegam a custar mais de 2 milhões de reais, encarecendo cada vez mais o 

custo de produção.  

Para dar conta de renovar sua frota de maquinários, constantemente, fiadores e 

instituições de créditos (bancos) oferecem novas linhas de créditos para o pequeno, médio e 

grande produtor rural. Isso, em linhas gerais, é uma forma de manter o produtor fiel aos 

produtos dessas instituições e gerando lucros cada vez maiores para as matrizes 

financiadoras
18

.  

Na realidade, o que ocorre com o incremento de tantas tecnologias, novos insumos e 

linhas de créditos para os diferentes níveis de produtores, é uma tentativa de captar lucros 

cada vez maiores por parte de instituições financeiras através de uma atividade que 

movimenta bilhões anuais no Brasil. Não é novidade que, em geral, quase todos os produtores 

na região financiam suas produções no Banco do Brasil.  

Na busca de identificar o perfil dos produtores rurais de Jataí, levantei no  Banco do 

Brasil (agência matriz), o número total de 370 clientes
19

 regulares atualmente do Banco em 

Jataí.  Tais clientes agropecuários são aqueles que buscam nas linhas de créditos recursos para 

trabalharem a produção no campo. Constatamos junto ao referido banco que, atualmente, 

cerca de 50% da produção no município é financiada por algum tipo de linha de crédito a uma 

taxa de juro que varia de 5 até 8,5% ao ano. 

Atualmente (safra 2010/2011), 50% da da área plantada em Jataí é financiada por 

algum tipo de linha de crédito do Banco do Brasil (2010),  que tem como política interna 

trabalhar com uma margem que não ultrapasse 30% da área produzida. Entretanto, esse teto 

pode ser elevado de acordo com a movimentação bancária do cliente, se a propriedade tem 

reserva legal (pode somar + 15% da área), se o produtor fizer plantio direto, pode financiar 

mais 15%, somando, ao final te tudo, em torno de até 60% de sua área plantada.  

Mas, para que o produtor possa assim ter acesso aos diversos produtos oferecidos 

pelas instituições bancárias, é necessário se enquadrar no perfil de produtor exigido para cada 

                                                 
18

 Matrizes financiadoras – refere a quem financia a produção. Desde intituições de crédito como bancos à 

grupos de investidores locais ou internacionais. 

 
19

 Segundo dados levantados junto ao Banco do Brasil, o Banco atualmente conta com 2002 clientes agrorurais 

cadastrados, no entanto, somente 370 produtores trabalham regularmente com algum tipo de produto voltado 

especificamente para a produção no campo. Os demais clientes tem trabalhado com conta comum. 
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tipo de linha de crédito. Assim, as suas garantias devem estar no tipo de cultivo, período, 

prazos de pagamento e tamanho da área cultiva.  

  

Taxas de Juros para financiamento imobiliario: 

 Custeio (Plantações diversas): 6,75% ao ano; 

 Teto de financiamento:  

- Soja: 500 mil.  

- Milho: 650 mil. 

 FCO (Fundo Centro-Oeste)
20

: Juro de 5% até 8,5 

Considerando que o lucro líquido do produtor agrícola em Jataí varia de 17 a 25%, 

dependendo do produtor, temos, sem sombra de dúvida, uma grande evasão de capital do 

campo para os mais diversos setores que os atendem na cidade. Principalmente as instituições 

bancárias e as empresas de insumos que, por sinal, remetem seus lucros às suas matrizes que, 

em grande parte, são constituídas de empresas multinacionais como Bunge, Cosan, Monsanto, 

Cargil, Louis Dreyfus e outros gigantes da cadeia carnes/grãos.  

Tais dados levantados junto a clientes agropecuários, nos apontam indícios da real 

condição dos produtores de Jataí. Levantados, os 370 produtores que, atualmente, estão 

trabalhando com o Banco do Brasil, constatou-se que 341 (92,2%) tem trabalhado somente 

com cultura; 29 (7,77%) são produtores que têm trabalhado com grãos como principal 

atividade e com a pecuária como atividade complementar – em geral pequenos confinamentos 

de gado.  

Com base no descrito, mesmo que superficiais, os dados nos revelam o quanto o 

produtor agrícola é mais dependente de capital para produzir do que propriamente o 

pecuarista. E isso significa dizer que o capital gerado com a produção agrícola acaba sofrendo 

muito mais de uma evasão de divisas do que o produzido na pecuária. Isso, porque 

geralmente, os insumos, maquinários e outros produtos utilizados no campo, não são 

produzidos aqui na região. 

Vendo tamanha dependência econômica que envolve a produção agrícola, podemos 

entender porque alguns produtores têm complementado sua atividade investindo em 

                                                 

20
 FCO Empresarial, uma linha de crédito com condições especiais, com encargos financeiros, prazos e limites 

compatíveis com as diversas atividades produtivas. Obs: Conferir (Anexo B). 
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confinamentos entre safra. Certa vez, trabalhando em uma propriedade agrícola na região, 

escutei de um ex-patrão a seguinte fala: ―Produzir grãos aqui na região tem se tornado cada 

vez mais difícil, pois mesmo que eu venda toda a produção e os maquinários, dificilmente 

saldarei as dívidas‖, palavras de um produtor local, que no mesmo ano deu início à criação de 

gado em parte de sua propriedade.  

Para se ter uma ideia, dependendo do tamanho da área de plantio, um produtor 

agrícola pode facilmente ter em um galpão de maquinários, um capital investido na ordem de 

5 a 10 milhões de reais em equipamentos e máquinas. Isso mostra a dimensão de capital 

empregado só em estruturas e equipamentos básicas como: silos, galpões de oficinas, tratores, 

colhedeiras, pivôs de irrigação, avião de combate, caminhões, carretas, e outros equipamentos 

menores, de uso corrente na produção.  

Devemos considerar também, que a necessidade de estocagem da safra em armazéns 

encarece cada vez mais a produção, e nem sempre o produtor dispõe dos seus próprios 

armazéns. Na verdade, são poucos os produtores que conseguem construí-los, por conta do 

montante de capital empregado na instalação do mesmo. Resta a eles vender sua safra a 

intermediários ou alugarem armazéns de terceiros para estocagem. 

Para a instalação de um armazém, não basta ter somente capital (em geral 

financiados por bancos), há de se considerar a demanda e logística local, como localização, 

transporte, energia elétrica, água, telefone, etc. Um custo elevado, mas necessário para a 

reprodução do capital em escala hoje mundial. 

Na sequência, apresentam-se imagens de dois importantes armazéns locais que, além 

de receberem grãos da região de Jataí, oferecem prestação de serviços e comercialização para 

os produtores locais. Para C. S., diretor comercial e sócio proprietário do Espaço Armazéns 

(fig. 35), a implantação de mais um armazém mostra o quanto a região de Jataí tem potencial 

e demanda por esses grandes empreendimentos.  

Segundo o empresário, o fato de o produtor ter um armazém com que contar, 

tranquiliza quanto a colheita, estocagem, secagem, beneficiamento, transbordo e, 

principalmente, a venda desse produto num melhor momento no mercado. ―Aqui, nós 

trabalhamos com a prestação de serviços ao produtor rural, e fazemos a comercialização desse 

produto também. Caso o produtor se interessar, temos a nossa parte comercial, que 

intermedeia esse negócio entre as nossas empresas do grupo, até as exportações e no mercado 

interno. Então, damos suporte tanto na prestação de serviços como na comercialização 

também, e conforme as flutuações, as variações de mercado, o produtor pode estar vendendo e 
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ampliando sua margem de lucro com um produto melhor armazenado e beneficiado também‖, 

disse o empresário. 

Já para outro produtor e empresário, proprietário da ARGEPAZ (fig. 36), o armazém 

não só representa um grande investimento, como possibilita trabalhar com novas tecnologias 

no descarregamento dos grãos, o que evita os menores desperdícios e uma maior rapidez no 

trabalho do produtor lá no campo. Segundo L. P., produtor e um dos donos do armazém, ―as 

colhedeiras que colhiam um volume expressivo, hoje já colhem três vezes mais do que há dez 

anos atrás. O que nós procuramos é evoluir, para acompanharmos essa evolução do campo, 

para recebermos com mais rapidez, agilidade, com melhor qualidade. Realmente estamos 

sempre buscando melhorias nessa área de equipamentos, para não deixarmos caminhões em 

filas, atrasando a colheita do produtor, o que, consequentemente, acarretará prejuízo para ele‖.   

Como apontado pelos produtores e empresários entrevistados, a região carece muito 

de novos armazéns. Um empreendimento que demanda muito capital, mas que só vem a 

agregar valor final aos produtos do campo, segundo um dos proprietários e administrador 

comercial C. S.   

 

 

 
               Fig. 35: Espaço Armazém, localizado na Rodovia Br 364, Km 203 Fazenda Ariranha.                

               Fonte: Valdeni Menezes de Assis. 
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Fig. 36: Armazéns Gerais Pazzinatto/ ARGEPAZ. Localizado na Rod. Go 184, Zona Rural. 
Fonte: Valdeni Menezes de Assis. 

 

                              

 

 Tomando-se como uma estrutura complexa formada desde as vias de escoagem aos 

grandes armazéns de estocagem, conforme exposto e mencionado anteriormente por vários 

produtores, o produtor local necessita cada vez mais de um montante de capital considerável, 

para manter ou buscar melhorar o nível de produtividade e rentabilidade de seus produtos. 

Mas, tão importante como o capital despejado todos os anos no solo do município, a terra, 

seja ela de posse ou arrendada, também sempre está na pauta de discussão dos produtores 

locais. Conforme apontado por todos os produtores com que conversei, o controle das terras 

no município ainda é um fator primordial na receita final do produtor. Segundo eles, pode 

significar um considerável acréscimo de receita para o produtor, como para o município. 

 Pensando assim, alguns disseram que vêm sondando terras mais baratas em 

municípios vizinhos. Os mesmos alegam que são caminhos alternativos para enfrentar os altos 

valores do arrendamento das terras
21

 na nossa região. Isso reforça a ideia de que a posse da 

terra ainda é um fator primordial na relação sócio-política e econômica entre pecuaristas e 

produtores agrícolas em Jataí.  

 

 

                                                 
21

 Segundo informações coletadas no Sindicato Rural de Jataí e junto a AEAJA (Jataí), o Alqueire² no município 

de Jataí pode ser adquirido ao custo que varia de 2.500 a 3.000 sacas de soja. Saindo em média de 520 a 625 

sacas o Ha (hectare²) em Jataí.  
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4.2 – O crescimento da pecuária dentro do agronegócio brasileiro: perspectivas de 

grandes mudanças de macro a micro escala produtiva 

  

Como dito anteriormente, o cenário da pecuária não só no Brasil, mas em muitos 

países que trabalham efetivamente com a pecuária, vem sinalizando mudanças no modo de 

administrar a atividade, passando de tradicional para empresarial.  

No Brasil, têm aumentado nos últimos anos, os investimentos em insumos e 

tecnologia para cria dos animais. Com isso, o país tornou-se um gigante no mercado mundial 

de carnes, e a tendência é que esse crescimento aumente ainda mais nos próximos anos. Se 

não bastasse o grande avanço técnico no setor, a pecuária brasileira ainda é, de longe, no país, 

a atividade que ocupa a maior parte das terras.  

Segundo dados do IBGE (2008), Associação Brasileira de Produtores de Florestas 

Plantadas (Abraf 2009) e Companhia Nacional de Abastecimento (Conab 2009), atualmente 

as atividades no campo que mais ocupam áreas no país são: pecuária (199 milhões de 

hectares), Soja (21,6 milhões de hectares), milho (14,2 milhões de hectares), Cana (7,7 

milhões de hectares), Eucalipto e Pinus (6 milhões de hectares), Feijão (4,2 milhões de 

hectares), Arroz (2,9 milhões de hectares) e Trigo (2,4 milhões de hectares), conforme se 

pode notar na figura (37). 

 

Maiores áreas ocupadas com atividade agropecuária no Brasil, 2007-2009/ em milhões 

de hectares 

 

Fonte: Organizado a partir dos dados do IBGE (2008), Abraf (2009) e Conab (2009) 

 

Fig. 37:Maiores áreas ocupadas com atividade agropecuária no Brasil, 2007-2009/ por milhões de hectares. 

Org.: SILVA, F. B. da, 2011. 
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Conforme apontado na figura 37, vê-se que a pecuária no país tem muito a crescer, 

não só pela utilização de novas tecnologia, mas também pelo melhor uso de suas áreas. 

Recentemente, com o apoio do governo federal, algumas linhas de crédito têm sido 

disponibilizadas para a atividade pecuária. Isso tem animado o mercado, depois de várias 

crises no setor, quebradeira de vários frigoríficos pelo país, e várias baixas no preço da arroba 

do boi. O que se percebe é que o mercado tem se recuperado bem.  

 De acordo com o Anuário do Crédito Rural do Banco Central (2008), a pecuária 

bovina recebeu cerca de R$ 9,1 bilhões. Desse total, R$ 2,6 bilhões foram para agricultores 

familiares via Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 

 Atualmente, o setor de carne também é o principal setor apoiado pelo BNDES. Em 

2007, o banco investiu R$ 3,9 bilhões no setor. Em 2008, os quatros maiores contratos diretos 

pela área industrial do BNDES foram para a indústria de carne bovina: Bertin (fundido ao 

grupo JBS em 2009), JBS Friboi, Marfrig e Independência Participações. Esses contratos 

somaram R$ 4,8 bilhões, metade do valor liberado pelo BNDES à indústria de alimentos no 

mesmo ano, e contribuíram para a internacionalização dos frigoríficos brasileiros, que 

encontram amplo espaço de crescimento no mercado externo.  

 Para efeito de observação, nota-se, nos dados, que a grande preocupação do governo, 

parece acentar seus recursos nos grandes grupos da pecuária brasileira e não nos pequenos. 

Isso significa dizer que está ocorrendo uma verdadeira subsidiação para o desenvolvimento da 

pecuária empresarial no Brasil.   

 Um exemplo bastante claro da preocupação e zelo governamental com esses grandes 

grupos privados pode ser muito bem representado na figura do que é hoje o grupo JBS, cuja 

acensão está diretamente ligada aos empréstimos bilionários levantados a cada ano no 

BNDES. Em 2008, o JBS pegou R$1,1 bilhão de empréstimos com o BNDES, em 2009, mais 

R$ 3,5 bilhões, e mais R$ 200 milhões em 2010. Como JBS comprou o grupo Bertin, que 

tinha recebido R$ 2,5 bilhões de empréstimos diretos do BNDES, em 2008, e mais R$ 200 

milhões em 2009, todos esses empréstimos totalizam R$ 7,5 bilhões em um prazo de três 

anos.  

 Além desses empréstimos diretos, O BNDESpar
22

 comprou participação no JBS e no 

grupo Bertin, que hoje são a mesma empresa. De acordo com o balanço patrimonial do 

                                                 
22

 BNDES Participações S.A. ( BNDESPar) é a sociedade gestora de participações sociais (holding) do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), criada para administrar as participações em 

empresas detidas pelo banco.(BNDES 2009). 
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BNDES de junho de 2010, o BNDES possuía 17,32% do JBS; algo como R$ 3,9 bilhões 

(participação societária do custo de dezembro de 2009). Essa participação  coloca o JBS entre 

aquelas empresas nas quais o BNDESpar aposta muito dinheiro, grupo formado pela 

Eletrobrás (R$ 4,3 bilhões), Vale S/A (R$ 3,7 bilhões), Valepar (R$ 2,6 bilhões) e FIBRIA 

(R$ 2,3 bilhões) entre outras. 

 Voltando à pecuária, segundo Schlesinger (2008), para que a pecuária brasileira 

continue crescendo em escala comercial e internacional como nos últimos anos, o 

financiamento público tem sido preponderante para o setor. Assim, os recursos que fomentam 

a atividade, no Brasil, têm sido: Recursos Obrigatórios (48,8%), seguidos dos Fundos 

Constitucionais (16,8%) e da Poupança Rural (14%), Recursos Livres (6,8%), Fundo de 

Amparo ao Trabalhador ou FAT (6%), BNDES/Finame
23

 (4,6%), Recursos do Tesouro 

(2,6%) e outros (0,4%), conforme demonstra a figura (38).    

 

 
Fig. 38: Fontes de Recursos para Financiamento da Pecuária no Brasil (%). 

Fonte: Banco Central 2009. 

Org.: SILVA, F. B. da, 2011. 

 

De olho no crescente volume de negócios que o setor tem movimento em grande 

parte do globo, empresas brasileiras associadas a outros grupos estrangeiros, principalmente 

os dos Estados Unidos, têm tomado a vanguarda das grandes negociações pelo mundo. Entre 

                                                 

23
 FINAME - Agência Especial de Financiamento Industrial, é um órgão subsidiário ao BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), criado em setembro de 1964. Oferece financiamentos, sem 

limite de valor, para aquisição de máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional.  
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os grupos brasileiros de destaque, aparecem os grupos, JBS
24

, grupo LBR e o grupo 

MARFRIG, que têm movimentado e travado, tanto internamente como fora do país, uma 

grande disputa territorial por novos mercados consumidores pelo mundo, principalmente o 

mercado de paises asiáticos.  

Na sequência, para mostrarmos parte da dimensão que vem tomando esse mercado 

da pecuária, levantamos algumas matérias publicadas em resistas especializadas no gênero.  

Conforme matéria veiculada na revista Dinheiro Rural, de Abril 2011, sobre o grupo 

JBS, à frente do grupo, atualmente, Wesley Batista, filho de João Batista Sobrinho (cujas 

iniciais formam a sigla do grupo) comanda um gigante do setor frigorífico que cresceu mais 

de 70 vezes nos últimos anos. Uma amostra de crescimento desse grupo pode ser 

acompanhado nas figuras (39 e 40) abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40: Faturamento 

(em bilhões de 

dólares) 2010. 

Fonte: CNN Global 

500. 

 
Fig. 39: A ascensão do grupo JBS entre os anos de 2005 - 2009. 

Fonte: O Estado de São Paulo, 2009. 
 

 

                                                 
24

 Nos últimos anos os frigoríficos nacionais tem ampliado sua capacidade de abate e tornaram-se lideres 

mundiais no seguimento de carnes.  O  grupo JBS Friboi, que em setembro de 2009, que já era considerada a 

maior empresa de carne bovina do mundo, se tornou a maior empresa global de processamento de carnes depois 

da aquisição da Pilgrim´s Pride (segunda maior produtora de frango dos EUA) e a fusão com o frigorífico Bertin 

S/A, acumulando uma receita líquida de US$28,7 bilhões anuais, com abate de 90,4 mil cabeças de gado por dia, 

(O Estado de São Paulo, 2009). 
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Atualmente, o grupo opera seus negócios em mais de uma dezena de países, com 125 

mil funcionários espalhados pelos cinco continentes e um faturamento de R$ 55 bilhões no 

ano de 2010. Detentores de marcas difundidas em vários países do mundo, Wesley e seu 

grupo somam ao império JBS marcas importantes como apresentados no Quadro 04.  

 

 

QUADRO 04 - Segmentos de atuação do grupo JBS e principais produtos. 

SETORES MARCAS TOTAL DE MARCAS 

Carnes Swift, Maturata, Apeti, Bertin, Friboi, Organic Beef, 

Cabaña las Lilas, Anglo, Tama, Bordon, Sola, Marca 

Target, Hereford. 

13 

Lácteos Vigor, Leco, Faixa Azul, Serrabella, Mesa, Amélia, 

Carmalita, Danúbio, Franciscano. 

9 

Higiene e 

Limpeza 

BioBriz, Lavarte, Minuano. 3 

Outros negócios JBS Couros, Funpet (rações para animais), JBS Latas, 

NovaProm (colágeno), JBS Biodiesel, JBS 

Transportadora, Swift e Anglo (vegetais), Banco Matone 

(com forte presença no setor de crédito consignado). 

10 

Fonte: DINHEIRO RURAL (2011, p. 56-57) / adaptado pelo autor. 

 

 Outro grupo recém criado entre a fusão de dois gigantes (LeitBom e Laticínios Bom 

Gosto) no mercado de leite no Brasil é a LBR (Lácteos Brasil). Segundo matéria vinculada na 

revista Dinheiro Rural de Março de 2011, no ano de 2009, foi anunciada oficialmente a 

criação da maior empresa de produção e captação de leite do Brasil. A LBR passa a integrar 

um grupo de gigantes do mercado de leite nacional, como Nestlé e BRFoods. 

 
Anunciada oficialmente a fusão entre a Laticínios Bom Gosto, controlada por Zanata 

e pela família gaúcha Stuani, e a LeitBom, que tem entre seus sócios a Laep, do 

empresário paulista Marcos Elias e dona da Parmalat, e a GP Investiments. Juntas, 

elas deram origem à LBR, um gigante que nasce com um faturamento anual de R$ 

2,8 Bilhões.  

Maior empresa nacional de produção e captação de leite do País, com 56 mil 

fornecedores, a LBR exibe números superlativos. Inicialmente, serão dois bilhões de 

litros captados por ano em 30 fábricas espalhadas em dez Estados, onde trabalham 

6,4 mil pessoas. É um pouco menos do que a captação da Nestlé, de 2,1 bilhões de 

litros anuais, e pouco mais do que o volume comprado pela BRFoods, estimado em 

1,7 bilhões de litros (DINHEIRO RURAL 2011, P. 52). 
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 Mais um no grupo de Titãs da pecuária brasileira e internacional, destaca-se o grupo 

MARFRIG, avaliado atualmente em R$ 7 bilhões. Dentre as 30 marcas do grupo MARFRIG, 

destacam se: 

 

BASSI/ considerada uma das grifes de carne bovina no Brasil, MABELLA carnes/ 

linha de suínos com forte presença no sul do país, MOY PARK/ linha a base de 

frango com presença na Inglaterra, Irlanda do Norte, França e Holanda, KITCHEN 

RANGE/ alimentos congelados vendidos no Reino Unido, PATY/ líder em 

hambúrguer na Argentina e presença na América Latina e a PATAGONIA/ cordeiro 

do Chile, reconhecida internacionalmente (ÉPOCA NEGÓCIOS 2010, p. 71). 

   

 

Segundo matérias referentes a esse novo mundo do agronegócio em que se encontra 

a pecuária, destaca-se o tardio avanço do Brasil no mercado mundial de carne e derivados. 

Isso mostra nossa nítida falta de tradição internacional no ramo. No entanto, esse contexto 

tem mudado rapidamente, e suas consequências têm aglutinado valores aos produtos da 

pecuária, ao gado e, principalmente, a terra. Assim, temos um cenário que se redesenha de 

macro a micro escala a todo momento, em nome do desenvolvimento do agronegócio no 

Brasil.  

 

 

Goiás, importante reduto bovino localizado no coração do Brasil 

 
Ocupando a 4ª colocação nacional, com 10,2% do efetivo bovino, num total de 

205,292 milhões cabeças de gado, segundo IBGE (2009), Goiás, aos poucos, tem ocupado um 

lugar de grande destaque na criação de gado. Principalmente no que se refere aos sistemas de 

confinamentos.  

Segundo matéria veiculada na Revista Agroenegócios Sudoeste Goiano, de maio de 

2011, Goiás é considerado líder no ranking de confinamento, concentrando, 

aproximadamente, 45% de todo gado confinado no país. Para Rafael Carvalho, diretor da 

Paraíso Nutrição Animal, a razão para o destaque de Goiás está diretamente relacionada à 

elevada produção de grãos no estado. ―A grande disponibilidade das matérias-primas
25

 que 

são utilizadas no preparo das rações dos animais, como milho e sorgo, contribui para que o 

estado seja o maior confinador de  bovinos‖. 

Em Goiás, principalmente em regiões de grande volume de produção agrícola, como 

municípios de Rio Verde, Jataí e Mineiros, no nosso caso Jataí, o sistema de confinamento de 

                                                 
25

 Além do milho e do sorgo utilizado no preparo das rações dos animais, comumente tem se usado também 

como matéria prima no trato do gado o caroço de algodão, a casca da soja e o milheto. 
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gado pode alavancar uma nova realidade para a produção agrícola local. Na sequência, há um 

trecho da matéria feita pela Revista Agronegócio (2011, p. 20), onde são apontadas as 

vantagens dos confinamentos para o pecuarista tradicional e para o produtor agrícola. 

 
O sistema de criação de gado em confinamento, no qual os animais ficam presos em 

currais ou piquetes e recebem alimentação e água no cocho, tem por principal 

finalidade acelerar o desenvolvimento dos bovinos, reduzindo o tempo de obtenção 

do peso ideal para o abate. Com relação a pecuária tradicional, os animais podem ter 

a idade de abate reduzida em até um ano. Os bovinos vão para o confinamento entre 

os 20 e 30 meses de vida, onde recebem alimentação baseada em volumosos, como 

silagens e bagaço de cana, e alimentos concentrados, como milho, sorgo, farelo de 

soja e minerais. Os animais permanecem em confinamentos pelo período de 60 a 

110 dias. [...] Dentre as vantagens do confinamento, do abate precoce, está a garantia 

de que o criador terá bovinos em condição propícias para venda durante, 

praticamente, o ano todo. 

  

 Baseado no trecho, podemos avaliar que, devido à grande produção de grãos e 

subprodutos dos mesmos, a crescente prática de confinamentos tem  colocado em xeque a 

viabilidade da pecuária tradicional. Devido às grandes melhorias nas técnicas de cria e recria 

dos animais, minimização da área ocupada e compensação a partir da utilização de insumos 

específicos, esse referido quadro tem se mostrado cada vez mais integrado dentro de uma 

perspectiva de agronegócio. 

 Dessa forma, mediante vantagens e uma forte integração da cadeia carne/grãos 

dentro de uma perspectiva de agronegócio  em Goiás, consideramos que a pecuária tradicional 

tende a perder cada vez mais espaço para essa pecuária moderna, a dos confinamentos que, de 

certa forma, se mostra casada com a produção agrícola. 

 

 

E em Jataí, como se redesenha a pecuária dentro do Agronegócio? 

Pensando nossa escala local, é notório o grande avanço nesse sentido. O 

agronegócio, a cada dia, se consolida no Brasil. Em Goiás, já é uma realidade e, em Jataí, não 

é diferente. Uma demonstração de tal contexto é o que levantamos junto ao Sindicato Rural de 

Jataí e a AEAJA (2010) sobre as receitas da pecuária de corte e leiteira em Jataí de 2006 a 

2010.  

Com o levantamento feito, observa se como vêm crescendo as receitas da pecuária 

em Jataí. Conforme segue na tabela 15, nota-se o quanto o agronegócio tem se consolidado a 

cada ano.  
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Tabela 15: Dados da pecuária de leite e corte do município de Jataí de 2006 a 2011 

 

ANO 2006/2007  ANO 2010/2011 

Tipo Nº de cabeças 

abatidas totais 

RECEITA R$  Tipo Nº de cabeças 

abatidas totais 

RECEITA R$ 

Bovina 50.000  40.000.000,00   Bovina 85.000  68.000.000,00  

Suína 31.000  3.720.000,00   Suína 21.650  2.598.000,00  

Aves 2.726.318  5.452.636,00   Aves 21.600.000  45.360.000,00  

Leite 53.000.000 Lt  31.800.000,00   Leite 70.750.000 Lt  42.450.000,00  

Total -------------  80.972.636,00   Total -------------  158.408.000,00  

 

Fonte: Adaptado de AEAJA (2010). 

Obs: Em 2011 o número de AVES (ALOJAMENTO) é de 29.750.000, com estimativa de abate de 21.600.000. 

 

Observa-se nos dados que, mesmo que os valores de receita bruta sejam bem 

inferiores aos da agricultura no município (já mencionados), é importante considerar o que se 

esconde por trás dos números. De um lado, temos a agricultura com uma receita estimada para 

2010/2011 de R$ 867.111.200,00, praticamente o dobro do gerado em 2006/2007 (R$ 

421.830.000,00). Do outro lado, temos as receitas da pecuária nos últimos cinco (5) anos que, 

praticamente, dobrará ao fim de 2011, passando de R$ 80.972.636,00 para R$ 

158.408.000,00, dando demonstração do crescimento significativo do setor no município. 

Confirmados os dados agropecuários expostos, toda a cadeia produtiva que inclui carne/grãos 

praticamente dobraram suas receitas, reafirmando o nível de produtividade e produção no 

município de Jataí.  

Com base nos dados apontados, não podemos deixar de frisar que o mercado da 

pecuária encontra-se aquecido, movimentando bilhões, anualmente, dentro do agronegócio. 

Isso tem feito com que haja uma crescente demanda desses produtos e, por razão disso, uma 

considerável valorização em torno de uma pecuária moderna.  

O momento é interessante: de um lado temos uma volumosa produtividade agrícola, 

e, de outro, uma pecuária em ascensão no mercado. Os dois segmentos juntos formam uma 

importantíssima cadeia de carne/grãos nacional, no nosso caso, também local. No entanto, as 

duas atividades têm algo muito em comum que lhes dá base para continuar crescendo no 

mercado mundial. Ressalto, aqui, a importância da terra nesse contexto.   

 Nessa perspectiva, estamos em meio a um cenário repleto de competição, complexo 

e muito contraditório, do ponto de vista econômico. O mercado tem se fechado cada vez mais 

em torno dos grandes grupos do agronegócio, forçando os médios e pequenos a aderirem às 

mudanças, para sobreviverem dentro do sistema.  
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 Em geral, os grandes grupos têm se movimentado em torno de parcerias que 

envolvem mercados de ração, lácteos, couro, carne, enlatados, e outros, numa cadeia mais 

ampla de carne/grãos. Enquanto isso os pequenos produtores e pecuaristas, em pequenos lotes 

de terras que muitas vezes não chegam a 50 hectares de chão, e dispondo de algumas dezenas 

de cabeças de gado, mesclados a uma agricultura de subsistência, tentam sobreviver ao 

impetuoso avanço dos grandes grupos em meio ao agronegócio. Os grandes grupos marcham 

rumo à consolidação da grande indústria agropecuária - agora o mais empresarial possível. 

 A partir do que foi acompanhado no município de Jataí, a tendência é que o 

agronegócio se consolide de vez, e a pecuária, como parte desse conjunto, se modernize , 

passando de uma atividade tradicional à comercial. Isso poderá levar de vez à decadência a 

pecuária tradicional em Jataí, em virtude da sua modernização e organização para venda, 

revenda e comercialização. 

 Acredito que, por conta do nosso atual modelo produtivo, das constantes mudanças 

nos últimos anos dentro do agronegócio, estamos diante de mudanças significativas no 

cenário que envolve o uso, a posse da terra entre produtores agrícolas e pecuaristas. Quanto 

às terras em Jataí, sabemos que ainda há uma grande quantidade a serem efetivamente 

ocupadas tanto pela agricultura, como pela pecuária. No entanto, reafirmamos que, 

aproximadamente, 63% da área total do município, ainda são de posse de pecuaristas ou 

pessoas ligadas a tal atividade.  

 Então, se considerarmos que, nitidamente, existe um embate entre classes produtivas 

pelo uso e a posse da terra em nosso município, devemos considerar também que esse embate 

tem gerado uma grande ‗dor de cabeça‘ para os produtores agrícolas em Jataí. Mesmo que 

rentável, o pecuarista já não se seduz com os valores aplicáveis atualmente para venderem 

suas terras. Os mesmos, muitas vezes, preferem se desfazer da atividade (pecuária), mas 

manter a terra para o arrendamento.  O Sr. J. Barracchi definiu isso como um ―entrave ao 

avanço do agronegócio em nossa região‖. Para ele, muitas terras atualmente  ocupadas com a 

pecuária, poderiam ser ocupadas com mais lavouras, aumentando ainda mais o potencial 

produtivo local, alavancando de vez a economia do município. 

 

 

Os caminhos de uma pecuária moderna 

 

 De olho nas mudanças ocorridas no mundo do agronegócio, muitos agricultores e 

pecuaristas têm aderido à prática do confinamento e melhoramento genético dos animais, por 
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encontrar vantagens na criação  e venda do gado e, por último, na possibilidade de otimização 

de áreas das propriedades.  

 Quanto à prática de confinamento, podemos citar algumas vantagens que o produtor 

tem buscado. Por exemplo, na fala de C. Vilela e E. Carvalho. ―Dentre as vantagens, está a 

garantia de que o criador terá bovinos em condições propícias para a venda durante, 

praticamente, o ano todo; o sistema aumenta o giro de capital do fazendeiro e também abre 

caminho  para a disponibilização de mais área para a agricultura e outras atividades que se 

possam desenvolver‖, ressaltou C. Vilela – criador e agricultor em Jataí. Por sinal, em sua 

propriedade, além de trabalhar com a criação de gado e a agricultura, também é cultivado um 

médio bananal e uma pequena plantação de palmito. 

Em conversa realizada com R. Peres (presidente do Sindicato Rural de Jataí), o 

mesmo ressaltou que a iniciativa, por parte de alguns agricultores, em trabalharem com a 

criação de gado, irá impulsionar ainda mais a economia no município. Para R. Peres, ter 

produtores investindo na pecuária é uma ótima oportunidade para compartilhar tecnologias e 

amadurecer a ideia de que dá para integrar as duas atividades sobre o mesmo espaço. 

―Tenho certeza de que o casamento entre a agricultura e a pecuária de confinamento 

em Jataí tem tudo para impulsionar Goiás no cenário nacional. Já há um tempo, somos 

destaque nacional na produção de grãos e, nos últimos anos, temos a satisfação de ver a nossa 

pecuária seguir o mesmo caminho‖, salientou R. Peres.   

 Outro grande pecuariasta e hoje também agricultor no município de Jataí, se trata do 

Sr. E. J. C. M. V., com uma propriedade de equivalentes 1.773,46 Alqueires/ ou 8.500 Ha. Tal 

fazendeiro tem diversificado bem o uso de sua propriedade entre produção agrícola, criação 

extensiva e confinado. Para o pecuarista e também produtor agrícola, essa alternativa de criar 

e também plantar, tem lhe exigido maior cuidado e coragem na hora de planejar e replanejar  

os gastos em cada atividade. Mas, segundo ele, o investimento tem lhe dado bom retorno. 

 ―Sem dúvida, mudanças requerem coragem e muito planejamento, seja nas culturas, 

nos confinamentos. Por exemplo, se pensarmos que, a cada boi alojado em confinamento, o 

custo médio de investimento varia de R$ 100 a R$ 150 em média por animal, muitos criadores 

continuarão criando solto. Então, para confinar, não basta prender o gado em currais ou 

piquetes, há todo um preparo técnico que envolve, principalmente, o planejamento alimentar 

dos animais, a qualidade dos insumos de que o criador vai precisar ao longo de um 

determinado período, o suporte para menejo dos animais e outras eventuais condições que a 

fazenda tem que ter ou desenvolver. Mas, para o criador com confinamento, é imprescindível 
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uma ótima assistência técnica especializada. Sem ela, não há como obter sucesso numa 

atividade que demanda cuidado redobrado com os animais‖, destacou Sr. E. Carvalho. 

 Segundo o produtor, a necessidade de estar sempre buscando melhorar as condições 

de cria, qualidade da carne, fez com que ele mudasse de uma pecuária tradicional para uma de 

semi-confinamento e confinamento. Mudança que também otimizou uma enorme área até 

então ocupada com a pecuária. Comumente a outros pecuaristas e produtores, o Sr. E. 

Carvalho não revelou quantas cabeças tem criado, mas nos informou que a prioridade, desde a 

época de seu pai, sempre foi pelo gado nelore. Segundo ele, é um gado mais fácil de se 

trabalhar. Na figura (41) subsequente, apresentamos uma amostra do seu gado. 

 

Fig. 41: Gado da propriedade do Sr. Ernesto C. Vilela. 

              Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 

 

 

 

  Uma outra condição que está intrínsecamente ligada a novas condições de cria dos 

animais, que há algum tempo já é trabalhada em Jataí, mas que, nos últimos anos, vem 

ganhado força, está no grande melhoramento genético que a pecuária tem alcançado – 

condição fundamental para obtenção de sucesso dentro de uma perspectiva de agronegócio. 

Nesse quesito em Jataí, o Sr. A. Q. de M. é pioneiro e conhece bem os caminhos a serem 

percorridos para se chegar a bons resultados com o melhoramento genético. 

 Em entrevista concedida ao espaço ―Café com produtor‖ da revista AgroNegócios do 

Sudoeste Goiano de Maio de 2011 (pag. 12 – 13) matéria intitulada ―Pioneirismo na 

implantação de novas tecnologias‖, o criador fala um pouco de sua trajetória e experiências 

com o gado. Na sequência, trechos da entrevista com o Sr. A. Q. de M., mostra como alguns 

pecuaristas, há algum tempo já tem se preocupado com a melhoria de suas crias. 
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Matéria 

 

“Pioneirismo na implantação de novas tecnologias” 

 A. Q. de M. é pioneiro no melhoramento genético de gado nelore em Jataí. Por meio 

da inseminação artificial, ele qualificou seu rebanho e hoje é reconhecido internacionalmente. 

Proprietário da Estância São José, A. Q. de M. faz a seleção dos animais desde 1962. O leilão 

da São José é um dos mais famosos de Jataí e acontece anualmente. 

 AgroeNegócios: O que levou o senhor a se tornar pecuarista? 

A. Q. de M.: Sou de família tradicional ruralista, meu pai já era criador de gado. Quando eu 

era criança, às vezes desaparecia e minha mãe me encontrava colocando milho na boca dos 

touros da fazenda. Então, acredito que é algo que veio de vocação. 

 AgroeNegócios: Quando começou o trabalho de seleção de animais? 

A. Q. de M.: Eu fui uma das pessoas que começou a desbravar e implantar  os sistema de 

inseminação na região. Por volta de 1962 comecei a selecionar o gado. Naquela época, ainda 

não existia a tecnologia de inseminação, mas, assim que surgiu essa possibilidade, comecei a 

investir, comprando sêmen e treinando os funcionários. Tinha outro companheiro, o senhor 

Filó Moura, que também começou o trabalho na mesma época, na cidade de Aporé. 

 AgroeNegócios: Por ser o primeiro a investir na tecnologia, enfrentou alguma 

dificuldade? 

A. Q. de M.: Sim. Aqui em Jataí não se vendia nenhum dos produtos necessários para realizar 

a inseminação, então, precisávamos buscar em Goiânia. Mas era muito difícil, porque as 

rodovias ainda não eram asfaltadas. Como os botijões que transportavam o sêmen só tinham 

capacidade de segurar nitrogênio por dois ou três meses, era preciso ir a Goiânia 

frequentemente, do contrário perderíamos o sêmen adquirido. Outros produtos, como luvas e 

aparelhos de inseminação, também eram comprados lá. 

 AgroeNegócios: Qual foi a repercussão quando optou por trabalhar com 

fertilização? 

A. Q. de M.: Desde o início eu deparei com dificuldades junto à minha família. Meus irmãos e 

amigos criticavam a minha atitude. Mas eu tinha uma vontade imensa de ver as coisas 

melhorarem e sentia que chegaria a época em que um animal desqualificado não traria retorno 

econômico para o proprietário, nem para a sociedade. Por isso, decidi investir na tecnologia. 
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 AgroeNegócios: Quando veio o reconhecimento do trabalho? 

A. Q. de M.: Meu trabalho começou a ser reconhecido com a vaca Indonésia da São José, que 

tinha uma genética muito boa. Ela já era fruto de inseminação. A partir de então, fiquei sendo 

conhecido como um dos bons criadores do Brasil. O que me deixa satisfeito é o fato de que as 

vacas do meu rebanho que ficaram famosas no ranking nelore são fruto do nosso trabalho, 

diferente de muitos produtores que têm animais premiados, mas que não foram eles que 

desenvolveram o projeto de melhoramento. 

 AgroeNegócios: Qual o mercado da Estância São José? 

A. Q. de M.: O nosso mercado real é a venda de touros para serem colocados nas matrizes de 

extensão maior, que criam nelore de corte. Além de Goiás, comercializamos, principalmente, 

na região de Mato Grosso do Sul e Tocantins. Também fazemos exposições em outros 

estados, porque tem o mercado de gado de elite. 

 AgroeNegócios: Qual a avaliação do senhor com relação à utilização de 

tecnologias que visam ao melhoramento do rebanho? 

A. Q. de M.: Precisamos implementar esse trabalho cada vez mais, para que possamos ter um 

mercado aberto em nível de exterior. Sempre busquei as novas tecnologias. Primeiro comecei 

com a inseminação e logo que surgiu a tecnologia de transferência de embriões, também 

passei a utilizá-la. 

 AgroeNegócios: O senhor pretende investir em algum outro tipo de tecnologia 

futuramente? 

A. Q. de M.: Estamos avaliando a possibilidade de realizarmos clonagens. Hoje, o 

procedimento já é real e temos material da Indonésia São José. Está sendo cogitada a ideia de 

fazer uma clonagem dela. 

 AgroeNegócios: Como o gado brasileiro é visto no exterior? 

A. Q. de M.: O nelore brasileiro é reconhecido como um dos melhores do mundo. Na maior 

parte do país o clima é propício para a criação do animal e nós já estamos exportando gado 

melhorado para países da América do Sul. Se você chegar a algum país que cria nelore 

brasileiro, a Estância São José vai ser reconhecida como um dos melhores criatórios do país. 

O reconhecimento é para nós um motivo de orgulho.  

 AgroeNegócios: A que preço pode chegar um animal melhorado? 

A. Q. de M.: Já conseguimos vender matrizes por somas altas nos mercados de elite. As 

pessoas mais vaidosas querem ter o melhor animal e, para isso, pagam somas importantes, que 

podem chegar a três milhões de reais. 



114 

 

 

 

 AgroeNegócios: O que é preciso para ter sucesso com uma criação de gado? 

A. Q. de M.: Capital e investimento são necessários em todos os segmentos. Mas o básico 

para qualquer negócio ter sucesso é o amor à causa, a vocação, dedicação, observação de 

detalhes e busca constante de conhecimento‖. (AGROeNEGÓCIOS 2011, pag. 12 – 13) 

 Nota-se, nas palavras do Sr. A. Q. de M. que, cada vez mais, para competir no 

mercado e ter reconhecimento dentro do Agronégocio é importante capital, planejamento e 

muito conhecimento sobre sua atividade. Nesse sentido consideramos que a pecuária tem 

melhorado bastante, o criador tem se preparado cada vez mais do ponto de vista técnico, 

científico e, a cada dia, tem buscado em eventos, consultorias especializadas para competir de 

igual para igual no mercado de carnes. Segue, na figura 42, uma pequena amostra da 

qualidade do gado do Sr. A. Q. de M., exposto na EXPAJA 2010. 

 

 

  

 
 

Fig. 42: Gado de corte do Sr. A. Q. de M. exposto na festa da pecuária/EXPAJA 2010. 

                  Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 
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 Olhar para trás e ver tamanhas mudanças que vêm ocorrendo nas últimas décadas no 

mundo do agronegócio, especialmente na pecuária, talvez assuste os menos preparados. Mas 

pessoas que, como o Sr. A. Q. de M. têm observado o mercado atenciosamente, tem se 

mantido competitivo dentro de uma cadeia produtiva cada vez mais exigente e competitiva. 

Hoje, não se trata de vaidade, como alguns podem achar, investir na fazenda e, 

principalmente, na melhora das crias tornou-se uma quase obrigação para aqueles que buscam 

ampliarem seus lucros e se manter da atividade. 

 Conforme apontado na fala dos pecuaristas, nota-se que, por conta de uma demanda 

externa, tem-se mobilizado cada vez mais capital para a produção no campo.  Só dessa forma, 

é possível entrar e ser competitivo num mercado que se diz crescer atualmente mais que a 

oferta de produtos disponíveis. 

 Assim, caso persista o crescimento no setor agropecuário como tem sido nos últimos 

anos, a perspectiva é que o mercado e sua fome exijam cada vez mais e mais os produtos 

vindos do campo. Neste sentido, mais uma vez se benificiará em todo o processo, o grande 

criador de gado, o grande proprietário de terra, que geralmente tem uma grande propriedade, 

cujos negócios não dependem exclusivamente da sua atividade, e sim da especulação. E, 

enquanto isso, do outro lado da balança, o pequeno proprietário dificilmente sobreviverá 

somente de sua atividade dentro desse atual agronegócio maluco como está. Pois quase 

sempre, ele dependente de outras fontes de renda por não ter garantias e acesso pleno às linhas 

de créditos oferecidas pelas instituições de crédito juntamente com as políticas 

governamentais. 

 Mas, se as coisas são difíceis para o pequeno, o que lhe faz assegurar as terras? 

 Talvez a resposta mais sensata para esta questão seja o fato de esperarem que a 

valorização de suas terras lhes tragam, num futuro, uma melhor condição de vida ou, no 

mínimo a garantia de manutenção do atual padrão. Pois em geral são pessoas que herdaram 

essas propriedades de seus pais e que hoje tentam, de alguma forma, mantê-las como podem.  

 Como se percebe, as duas situações são bem diferenciadas, e representa a atual e real 

situação entre grande e pequenos proprietários de terras no município de Jataí. Onde os 

médios e grandes fazendeiros tendem a ‗suprimir‘ os pequenos na perspectiva de ampliarem 

suas posses.  

 Na sequência, apresentam-se algumas entrevistas que evidenciam a contraditória 

realidade do pequeno pecuarista, dono de algumas vaquinhas, ao grande pecuarista e 

proprietário de terras.  Tal condição em que vive grande parte dos pecuaristas, representa 
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quase que uma condição de subsistência da pequena propriedade. Isso porque, além de as 

terras se localizarem em áreas consideradas impróprias ao cultivo e de difícil uso de 

maquinários, as mesmas, em geral, são constituídas por pequenas áreas oriundas de fontes 

familiares. Observa-se, na sequência que, a partir da fala de alguns pecuaristas entrevistados, 

fica melhor exemplificado tal contexto. 

 

 

4.3 - A pecuária sob a ótica do pecuarista 

 

 Diferentemente do que é necessário para produzir no modelo de agricultura de 

mercado, a pecuária dentro dos moldes praticados na região ainda não faz com que o 

pecuarista gaste tal capital em investimentos para cria dos animais, e tão pouco é necessário. 

Haja vista que, no município de Jataí, a maioria dos pecuaristas locais ainda não ―vestira o 

figurino‖ de empresário da pecuária, ainda se mantém, em grande parte, tradicional, no trato 

do gado, deixando a intermediários o trabalho de negociar a carne a partir do frigorífico.  

 Não comum a condição do agricultor em Jataí, em geral, o pecuarista é dono da terra, 

e pouco gasta com maquinários, ou veículos de uso cotidiano (carros e camionetas), quando 

muito um ou dois tratores para o serviço pesado da propriedade. Para o pecuarista, o seu gasto 

direto é em animais, mesmo que o retorno seja mais demorado. Como veremos na sequência a 

partir da fala de três pecuaristas locais. O critério usado foi escolher três pecuaristas que se 

encaixassem entre três tamanhos de propriedades, sendo o primeiro com mais de 1.500 

hectares
26

 de terra; o segundo, com aproximadamente a metade do primeiro, 

(aproximadamente 700 a 750 hectares) e, o último, com aproximadamente 50 hectares.   

 Com o devido cuidado de não invadir a privacidade das pessoas entrevistadas, de 

respeitar seu modo de vida e seu conhecimento, buscamos no cotidiano dos entrevistados 

informações ricas e cheias de sentido no cotidiano de cada qual.  

 Sobre a importância de valorizar o conhecimento adquirido no dia-a-dia, na 

experiência do fazer, do sentir, do ser e se reconhecer como homem do campo, o 

conhecimento que nasce e desabrocha no senso comum, para a ciência, tem sido 

cuidadosamente considerado um universo rico de saberes a ser explorado. Nesse sentido, 

                                                 
26

 Hectare é uma unidade de medida muito utilizada por produtores agrícola no Brasil. No entanto, entre os 

pecuaristas, acostumaram a trabalhar uma unidade de medida maior, que é o ‗alqueire‘, até mesmo pela 

dimensão das terras ocupada com tal atividade no passado. Quando convertemos ‗alqueire por hectare‘, a medida 

pode variar de Estado para Estado. Assim, em Goiás 1 alqueire Goiano equivale a 48.400 m² ou  4,84 Ha. 
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Rique (2004, p. 21) afirma que, ―o senso comum é um momento de qualquer ciência, é a 

manifestação fenomênica, o ultra-sensível, a intuição sensível. Faz parte do universo 

absorvido‖.  

 Dessa forma, foram tratadas com os entrevistados, pessoas simples, de questões 

(Anexo C) como: 

a) A naturalidade (município de nascimento) do pecuarista; 

b) Como começou na atividade;  

c) Se sempre viveu da terra; 

d) Por que investe em gado;  

e) Se investe em outras atividades que não sejam a pecuária; 

f) A origem da propriedade da terra;  

g) Como tem ocupado a terra; 

h) Investir em terra na região ainda é um bom negócio? 

 

 Na sequência, há três entrevistas realizadas entre diferentes pecuaristas no município 

de Jataí. As entrevistas foram realizadas com o intuito de entender a vida, os saberes, e o que 

pecuária representa para tais pessoas. Desta forma temos: 

 

O primeiro pecuarista entrevistado 

 Para o Sr. D. J. C, nascido em Jataí, em 1942, hoje com 69 anos, é proprietário de 

1.700 hectares no município de Jataí, e há décadas tem investido em gado como tradição de 

família, e por achar que lhe oferece mais segurança. ―Hoje, tenho 1.200 cabeças de gado 

semi-confinadas, que me dão um lucro satisfatório‖, afirma D. J. C..  

 De acordo com o Sr. D. J. C., os seus 1.700 hectares de terra registrados em seu 

nome estão distribuídos em duas propriedades, uma localizada na região da onça, na qual se 

acumulou 750 hectares de terra (fig. 43), e os 950 hectares (fig. 44) restantes na região da 

Ariranha. Do total de terra declarado por D. J. C., ele nos revelou que somente 300 hectares 

ele herdou dos pais, na região da Ariranha, o restante foi adquirida de 30 anos pra cá, a custa 

de muitas economias provindas de aluguéis de imóveis na cidade, de um pequeno mercado, 

aposentadoria e, atualmente, com a criação de gado (fig. 45).  
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Figura 43: Propriedade de 750 hectares de terras no município de Jataí pertencente ao Sr. D. J. C.. 

         Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 

 

 

 
 

Figura 44: Propriedade de 950 hectares de terras no município de Jataí pertencente ao Sr. D. J. C.. 
         Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 
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Figura 45: Pequeno rebanho de Sr. D. J. C. na propriedade de 750 hectares de terras no município de Jataí. 

         Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 

 

 

 

 ―Com muito trabalho e necessidades passadas, consegui montar um pequeno 

patrimônio. Foi uma dureza danada‖, conta o pecuarista, que, ao relembrar fatos antigos, 

deixa escapar algumas lágrimas de emoção. Hoje, seu patrimônio inclui duas propriedades (já 

mencionadas) com um total de 1.200 cabeças de gado; 27 casas alugadas na cidade; um 

pequeno mercado que seu genro administra e uma quadra com vinte lotes próximos ao Centro 

Médico Municipal da cidade de Jataí.  

 Algo que se nota no pecuarista é a simplicidade com que fala da vida e de suas 

dificuldades. Mesmo sendo proprietário de uma grande quantidade de terras no município, ele 

não se considera um grande fazendeiro e tão pouco dono de alguma coisa. ―Não me considero 

dono de nada, sou somente um ser humano do campo‖, afirma. O fazendeiro, que quando 

jovem, em uma família de oito (8) filhos, viu seu pai gastar quase toda fortuna de sua mãe, 

fala o quanto já foi difícil deixar de comprar um carro novo ou um utilitário para o lar que a 

esposa desejava. ―Já tive vontade de comprar uma camioneta nova, mas continuo com a 

mesma D 20 há 17 anos. Minha esposa já quis que construíssemos uma casa nova, mas ainda 

prefiro investir nas terras‖, concluiu Sr. D. J. C.. 
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O segundo pecuarista entrevistado 

 
 Sr. J. C. G. de M., vulgo ‗Zé goiaba‘, como é conhecido na região da Congonhas 

(saída de Jataí sentido município de Serranópolis), tem 74 anos, solteiro, nunca casou, não 

tem filhos e pouco tem vaidades pessoais. Como ele mesmo mencionou, nessa altura da vida 

não tem tempo mais para vaidades com casamentos, casa, veículos ou aparência. Segundo ele, 

desde pequeno sempre gostou de trabalhar com o pai na Fazenda, tirando leite, apartando o 

gado e cuidando dos peixes.  

 ―Zé goiaba‖, como é mais conhecido, não gosta de dar entrevista, tão pouco falar de 

sua vida, mas abriu uma exceção para me responder algumas perguntas sobre sua Fazenda, 

sua história e perspectiva. Segundo ele, atualmente sua fazenda (figuras 46, 47) tem 710 

hectares de terra devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal de Jataí, com três números 

de matriculas, razão que é explicada no processo de herança da terra.   

 

 
         Figura 46: Sede da propriedade de Sr. Zé goiaba. 

         Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 
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         Figura 47: Propriedade do Sr. Zé goiaba com cultivo de cana e criação de gado ao fundo na imagem. 

         Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 

 

 

 O motivo da Fazenda de seu Zé ter três números de inscrição junto à Secretaria da 

Fazenda, é que toda a área fazia parte de uma herança deixada pelos pais. Com a morte do pai 

recentemente (haja vista que a mãe já é falecida há mais de 20 anos), o Sr. Zé adquiriu duas 

partes que tocaram, na partilha dos bens, para seus irmãos. ―Quando da morte do pai, em 

2001, tivemos que dividir a terrinha que era da família. Lembro que, por ter ficado com a sede 

da fazenda, me tocaram apenas 150 hectares, na época, de um total de 710 hectares‖, revela o 

entrevistado. 

 Quando perguntado como o pecuarista adquiriu as partes dos dois irmãos, ele relatou 

o seguinte: ―A parte que tocou para meu irmão não demorou muito e fizemos uma troca entre 

imóveis. Meu irmão é advogado, não tinha tempo para mexer com a terra, preferiu trocá-la 

por duas casas que construí na cidade. Hoje, quando ele pensa sobre a troca que fizemos, bate 

um arrependimento grande, pois as terras valorizaram muito nos últimos anos‖, lembra o 

pecuarista. 

 E quanto à outra parte que adquiriu de sua irmã?  

 ―Essa foi mais difícil comprar, tive que financiar uma parte do dinheiro no banco 

para dar de entrada na compra. Quanto à outra parte, tive de fazer um acordo com ela, em que, 
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pago, todo ano, o valor de 50 novilhas, isso durante 10 anos‖, considero que foi um bom 

negócio tanto pra ela, como pra mim, comenta o fazendeiro.  

 Como mencionado anteriormente, Sr. Zé tem diversificado bem o uso de suas terras. 

Dos 710 hectares de terra, ele arrenda 300 hectares para a produção de cana, o que lhe garante 

uma renda extra. No restante da propriedade, ele cria aproximadamente 250 cabeças de gado, 

e complementa sua renda com a criação de peixes (piscicultura). Segundo Sr. Zé goiaba, as 

duas represas (de 40m x 20m) de peixes que construiu na fazenda lhe dão um lucro suficiente 

para pagar todas as despesas da Fazenda.  

 Hoje, são mais de um mil peixes vendidos todos os meses. Um negócio que o 

comprador vai buscar na fazenda a um custo de R$ 4,00 o quilo, rendendo em média 6 a 7 mil 

reais mensais. Isso ajuda nas despesas da fazenda ao  fim do mês.   

 Perguntei a ele se tem investido em outros ramos fora da Fazenda, e tive a seguinte 

resposta: ―Tenho sim, há algum tempo tenho construído casas para alugar. Em média, 

construo 6 (seis) pequenas casas de 80m² por ano. Mesmo porque me falta tempo para ficar na 

obra. Mas tenho tido bom retorno com o investimento‖, afirmou o pecuarista. Informalmente, 

o Sr. Zé deixou escapar que, há 10 anos, vem construindo algumas casas e que, atualmente, só 

com os aluguéis mensais, ele tem uma receita de aproximadamente 35 mil reais. Para ele, que 

se considera um médio pecuarista no município, o setor imobiliário tem crescido muito e tem 

despertado o interesse de pessoas como ele.  

 ―Hoje em dia, não podemos investir todo o nosso dinheiro em uma só atividade, é 

preciso diversificar o investimento e pensar a melhor hora de investir‖. Com a fala do Sr. Zé, 

constatamos que, alguns pecuaristas têm se preocupado em investir em outros ramos de 

atividades, a fim de canalizar renda que permita a ele manter a terra que possui e, se possível, 

aumentar sua renda, investindo em outras atividades.  

 Com base no que foi repassado pelo Sr. Zé goiaba, aos poucos, nota-se que, aquela 

concepção de pecuarista matuto, ignorante, rude e que trocava uma centena de hectares de 

chão por uma caminhoneta usada tem-se desmitificada. O pecuarista descobriu que também 

pode ganhar muito dinheiro sem abrir mão de suas terras, pois hoje, em vez de vender, ele 

arrenda e, com o dinheiro que ganha com arrendamento, pode investir no comércio, no 

mercado imobiliário, ou simplesmente reproduzi-lo em terras ou gado. Por sinal, os dois 

últimos há mais de um século têm mantido um casamento interessante, em se tratando da 

posse da terra no município de Jataí. 
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O terceiro pecuarista entrevistado 

 
 Encerrando a conversa com alguns pecuaristas, temos, no terceiro e último, uma 

condição bem diferente dos dois anteriores. Pai de 8 filhos, natural de Jataí, e aposentado há 9 

anos, o Sr. J. M. R., depois de ter trabalhado 30 anos em uma propriedade local, ganhou do 

patrão (um empresário paulista do ramo imobiliário da região de Araçatuba, SP) 37 hectares 

de terra como reconhecimento de um bom trabalho prestado por décadas na Fazenda.  

 Na propriedade, localizada próxima a Cuesta do Caiapó (saída sentido divisa Jataí/ 

Caiapônia), o Sr. J. M. R.construiu com muito esforço e ajuda dos filhos, uma pequena casa 

de 4 cômodos em alvenaria (fig. 48) depois de morar por vários anos em um ranchinho de 

madeira, à luz de lamparina, com a esposa e um neto (fig. 49). No todo, percebe-se que toda a 

pequena propriedade carece de melhoria, desde a casa ao curral improvisado (fig. 50). 

 

 

 

 

                 Figura 48: Atual sede de alvenaria na propriedade do Sr. J. M. R., construída na parte mais plana do 

terreno em 2010. 

                Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 

 

 



124 

 

 

 

 
Figura 49: Rancho provisório de moradia na propriedade do J. M. R., em 2008. 

                 Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 

 

 

 
Figura 50: Curral emprovisado da fazenda de Sr. J. M. R. 

                 Foto: SILVA, F. B. da, 2010. 

 

 
 

 Segundo o camponês, como sua terra é de baixa fertilidade, o que ele tem feito na 

propriedade é cultivar uma pequena rocinha (guariroba, pimenta, mandioca, milho, jiló, 
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abacaxi, mamão, maracujá) no quintal da sede e criar algumas cabeças de vacas para 

produção de leite e consumo doméstico. Complementa a renda a criação de alguns animais 

como porcos, galinhas e frangos.  

 Nota-se, na figura (48), a presença de energia elétrica, beneficio recente, que depois 

de alguns anos chegou para melhorar as condições de vida da família na pequena Fazenda. 

Atualmente, depois de muita economia, Sr. J. M. R., comprou uma picape Saveiro (usada), a 

qual utiliza para levar guariroba, frango (caipira), doces, queijos, cheiro-verde e pimenta 

curtida para a feira do Conjunto Rio Claro na quinta-feira e, aos domingos, para a feira 

municipal. Segundo o proprietário, o dinheiro conseguido nas duas feiras ajuda em pequenas 

despesas na fazendinha, sendo necessário gastar parte da sua aposentadoria no complemento 

das despesas. 

 Para concluir a agradável conversa com o Sr. J. M. R., perguntamos a ele se o mesmo 

trocaria aquela vida (difícil para alguns) no campo pela da cidade. Com muita personalidade e 

segurança, respondeu que não. ―Mesmo com muitas dificuldades tenho cuidado com muito 

carinho de minha pequena terrinha, algo que sempre sonhei ter. Nasci e vivi em uma fazenda 

de patrões por mais de 30 anos. Hoje, graças à boa vontade do meu ex-patrão, tenho esse 

pedaço de chão, do qual tiro meu sustento. É aqui que quero viver e trabalhar  até o fim da 

minha vida. Não sou rico, mas, tenho o que preciso para viver. Agradeço a Deus todos os dias 

por isso. Sou feliz com o pouco que tenho‖, enfatiza o Sr. J. M. R.   

 

 

4.4 - Síntese das entrevistas realizadas com os pecuaristas 

 

 Com base no mencionado pelos camponêses entrevistados, observa-se uma nítida 

diferença econômica e social entre si (não por acaso escolhemos três pecuaristas de diferentes 

condições econômicas). O primeiro e o segundo pecuaristas possuem atualmente uma certa 

independência financeira. Herdaram e adquiriram terras por conta da sua condição de grande 

e médio criador. O terceiro, com uma limitada área, cria alguns animais de uso doméstico e 

complementa a renda familiar vendendo produtos oriundos de uma pequena roça em feiras da 

cidade.   

 Comumente a todos os pecuaristas com que conversei durante o desenvolvimento da 

pesquisa (cerca de quinze no total), todos veem na criação de gado e na aquisição de terras 

uma melhor oportunidade de investimentos para eles e suas famílias atualmente. Uma 
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explicação está no fato de que são pessoas que não foram criadas trabalhando com o atual tipo 

de agricultura moderna. Grande parte deles foram criados em lombos de cavalos, no meio do 

curral, tirando leite ou apartando o gado. Dessa forma, é obvio tal leitura que os mesmo fazem 

da sua condição. Como nos afirmou o Sr. J. B. C. de M., pecuarista e empresário imobiliário 

no município de Jataí. ―Investir na terra e em gado continua sendo bom investimento nos dias 

de hoje, pois o gado vira alimento e a terra, a cada ano, só tem valorizado com a possibilidade 

do arrendamento‖, lembra o pecuarista.  

 Unânimes em afirmar que, atualmente, a pecuária lhes possibilita viver melhor do 

que no passado (20 a 30 anos atrás), os pecuaristas consideram que o atual cenário do 

agronegócio, além de ter contribuído para uma valorização da cria e recria de animais, elevou 

o valor de suas terras a partir de outras atividades – principalmente a agricultura.  E, como 

grande parte deles nasceram ou foram criados entre pessoas ligadas à pecuária, são filhos e 

netos de nossos pioneiros – grandes fazendeiros no passado (Anexo C). Devido a essa 

condição, não veem dificuldades em lidar com a terra, com o gado, mesmo que seja à 

distância. 

  Para eles, há um raciocínio lógico para continuarem investindo na pecuária e na 

manutenção das terras. Enquanto um produtor agrícola, em geral todos os anos, gasta milhões 

investidos em maquinários, insumos, arrendamentos, financiamentos para produzir na 

agricultura dentro dos moldes atuais, na pecuária, esse capital o pecuarista investe em gado, 

melhoria da propriedade, aquisição de mais terras ou alguma outra atividade na cidade.  

 Quando se trata de investimentos diretos na terra, os pecuaristas em Jataí ainda 

preferem economizar e ver seu gado ocupar os pastos de maneira solta. Quando muito, 

realizam algum tipo de manejo de pasto
27

. Diferente do que ocorre na agricultura, a maioria 

dos pecuaristas, no município de Jataí, ainda não trabalha a pecuária de maneira empresarial, 

com grandes gastos estruturais. Os gastos na pecuária na região são modestos quando se 

tratam das instalações e melhoramento das crias dos animais. Os gastos são pontuais como, 

em material para reparos de currais, cercas, represas d‘água e, ultimamente, tem se gasto na 

construção de pequenos reservatórios para criação de peixes – uma renda extra para o 

pecuarista.   

                                                 
27

 Manejo de pastagem: Segundo o engenho agrônomo A. Manejão, o manejo de pastagem em pequenos lotes de 

terra tem cada vez mais ajudado o pequeno e médio pecuarista no trato dos animais. Para ele, o manejo 

possibilita uma maior recuperação da pastagem, pois dividindo o pasto em lotes menores, o animal come por 

completo (uniforme) o capim e à medida que ele for remanejado de lote em lote de pastagens, os anteriores 

entram em descanso. Assim, o gado se desloca menos para se alimentar, bebe menos água, faz menos exercício, 

o que agrega melhor valor de corte a carne. 
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Algo que me chama a atenção quando comparamos os diferentes tipos de pecuaristas, 

condiz com a realidade de cada um. É sabido que, ao primeiro sinal de crise, quem dança é o 

pequeno. O grande, muitas vezes se salva subsidiado por algum tipo de linha de crédito ou até 

mesmo por conta de suas reservas aquiridas com a atividade rural ou extra rural. Mas o 

pequeno, muitas vezes não tem tal condição. Pois além da sua atividade gerar o básico para a 

sua subsistência, o mesmo, normalmente é de poucos conhecimentos sobre recursos e créditos 

para a sua atividade – o que acaba por condenar sua limitada atividade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

PARTE IV 

 

 

5.0 – JATAÍ, MUDANÇAS ECONÔMICAS E CONSERVADORISMO QUE 

PERPASSAM PELA POSSE DA TERRA  

 

 

 Enumerar as mudanças estruturais, econômicas, populacionais ocorridas nas últimas 

décadas em Jataí não é tão difícil, a primeiro momento, quando temos à frente a nítida 

presença de um conservadorismo de uma determinada classe social e política, que extrapola 

as relações no campo e na cidade. Aqui, o novo (modelo econômico, vida social) ainda não se 

emancipou da velha estrutura de poder local.   

 No contexto das relações de poder que se percebe em Jataí, ainda prevalecem os 

grupos que se articulam e direcionam as ações locais políticas/econômicas e vice versa do 

passado. Uma situação que por meio da propriedade da terra deu poderes e representação 

social e política aos seus grupos. Assim, a partir de tais condições é que se percebe quais 

atores realmente se escondem por detrás da cortina do teatro chamado sociedade.  

 Se o movimento da discussão também nos leva a esse caminho, nesta quarta e ultima 

parte da pesquisa, faz-se uma breve discussão sobre alguns importantes personagens de Jataí. 

Respaldado na fala do Sr. Meco, pode-se perceber que, em Jataí, o novo (modelo produtivo), 

impôs ao velho um novo sentido, que extrapola para a vida social das pessoas comuns. No 

entanto, ainda insuficiente para esfacelar as ‗oligarquias‘ políticas existentes no município.  

 Com base em relatos, entrevistas realizadas, e diversas opiniões públicas 

constantemente manifestadas nos mais diversos meios de comunicação do município, nota-se 

o quanto é representativa a defesa e exposição dos interesses de determinados grupos em 

Jataí.  Em geral, esse grupos são compostos por pessoas de posses que, ramificados em 

praticamente todos os setores da sociedade Jataiense, buscam fazer valer a realização de seus 

interesses individuas e de seus grupos. Para isso, basta averiguarmos quem são os principais 

atores e lideranças que constantemente se apresentam como representantes dos diferentes 

grupos sociais no município de Jataí. Alguns, por sinal, já há bastante tempo nesse 

movimento.  

 Grande parte das pessoas que ainda hoje são donos de terras no município são 

herdeiros dos pioneiros que aqui chegaram e ‗pegaram sua parte‘. Poucos foram realmente os 

que, no processo inicial de ocupação, pagaram pelas mesmas. Há relatos e documentos que 
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mostram que, no passado, essas pessoas que aqui chegaram, simplesmente ocuparam  e 

delimitaram suas terras. A preocupação nem sempre era a dimensão, e sim um ponto de 

referência ou especificidade geográfica que lhe assegurasse a posse num momento posterior 

de regularização por parte do governo. Como aponta Lima e França (2004, p. 6). 

 
O migrante depois de escolher sua área, sempre no costado do último posseiro, 

procurava demarcá-la por acidentes geográficos bem definidos. Às vezes, para ser 

mais claro nas suas descritivas, apossavam-se de áreas enormes, maiores até que 

uma sesmaria, (em torno de 32.400 alqueires) estendendo por léguas e léguas, à 

procura de um rio ou de um espigão mestre. Muitas vezes, não por interesse dessa 

grande extensão, mas por receio de que uma divisa mal feita, mal entendida pudesse, 

no futuro, levá-lo a uma demanda judicial. 

 

 Para quem desconhece a história de Jataí, poderíamos dizer que, em cada canto da 

cidade, podemos encontrar um ou outro nome dado a espaços públicos ou privados, como 

homenagem a nossos antecessores. Entre tais nomes, podemos citar personagem de nossa 

história como: José Antônio de Carvalho, José de Carvalho Bastos, José Manuel Vilela, José 

Vilela Junqueira, Joaquim Fabiano Vilela, Manuel Francisco Vilela, José Primo da Costa 

Lima, Justino da Costa Lima, Joaquim Antônio de Morais, Serafim José de Barros.  Essas 

pessoas e famílias são consideradas os pioneiros de nossa região, pessoas que deixaram 

diferentes legados nos campos políticos, econômicos e sociais, não só no município de Jataí, 

mas também em outros vizinhos. 

 Assim, para quem nasceu ou mora em Jataí já há algum tempo, em conformidade até 

mesmo com o processo de formação desse município, sabe que as diferenças por aqui sempre 

estiveram pautadas em uma prerrogativa, que de  maneira simplória se resume à (s) posse (s) 

dos meios. Ter terras ou não ter em Jataí, tornou-se sinônimo de status. E, por mais que as 

pessoas finjam não existir tal condição, a mesma tem revelado a dimensão da desigualdade 

existente na sociedade Jataiense. 

 Poderia resumir a leitura que faço de tal contexto da seguinte forma: para muitos, 

uma imagem pode revelar vários significados. Quanto a isso, não resta dúvida, quando 

apontamos as mudanças ocorridas tanto no campo como na cidade de Jataí.  

 No campo, vimos um intenso avanço da agricultura ano após ano. 

Consequentemente, a paisagem em construção nunca foi tão instável. Primeiramente, 

tínhamos a predominância do cerrado que, pouco a pouco, foi sendo ocupado por nossos 

pioneiros
28

, que aqui fizeram sua morada, devastando e moldando o espaço a suas 

                                                 
28

 Pioneiros aqui mencionados são os primeiros fazendeiros que aqui cercaram suas terras. Segue em anexo (D), 

uma relação de alguns desses grandes fazendeiros (pioneiros) do município de Jataí. 
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necessidades, seu meio de vida. Aos poucos, se apossou de tudo o que estava ao seu alcance. 

Delimitaram, assim, cada propriedade à sua vontade. Plantaram, a partir daquele momento, as 

sementes de que viriam a brotar as grandes desigualdades fundiárias que temos visto 

atualmente.  

 Durante mais de um século, a paisagem predominante na região foi a do cerrado e 

pastagens ocupadas com a pecuária em uma imensidão de terras que se perdia de vista. Com o 

passar dos anos de ocupação das terras, ver boiadas chegarem e saírem das propriedades rumo 

a Minas Gerais e São Paulo, e vice versa, passou a fazer parte da rotina entre as Fazendas que 

aqui iam-se formando. 

 Assim, aos poucos, a pecuária ia redesenhando a paisagem e se tornando uma 

importante economia no sul de Goiás, destacada por CHAUL (1997,  p.88) da seguinte forma: 

 

―As tropas e boiadas foram muito mais que páginas brilhantes da literatura goiana. 

Por longo tempo, a pecuária sustentou a economia de Goiás, ultrapassando as 

barreiras naturais que se impunham sobre essa terra desde os primórdios de sua 

história. Indiferente às dificuldades de transporte, o gado, que se auto transportava, 

estabelecia elos comerciais duradouros entre Goiás, Minas e São Paulo. Rompia 

barreiras, desconhecia léguas de distância e mesmo abaixo do peso, entre a sede e a 

fome, ampliava um comércio que, cada vez mais, trazia bons rendimentos para 

Goiás‖.  

 

 Como mencionado por Chaul, sabemos que, por um longo tempo, a pecuária ocupou 

geograficamente grande parte das terras apossadas por fazendeiros no sudoeste goiano. 

Cenário que foi predominante até fins da década de sessenta, quando da chegada de migrantes 

para a prática da produção agrícola moderna. 

 Com a chegada da fronteira agrícola, não se imaginava que as mudanças fossem 

tantas. Acostumados com forma coronelista de lidar com a terra, muitos pecuaristas 

estranharam a chegada dos migrantes (principalmente sulistas), mas, aos poucos, foram 

seduzidos pelo dinheiro fácil que era destinado aos plantios e formação das propriedades 

agrícolas. Muitos venderam partes de suas terras, outros arrendaram aos produtores, que se 

instalavam cada vez mais frequentes, em busca de terras nos chapadões.  

 Durante três décadas, esse avanço das culturas continuou intenso
29

, mas, há alguns 

anos, a grande valorização das terras e o crescimento do agronegócio na região fizeram com 

que proprietários de terras, ou seja, os pecuaristas, assegurassem suas posses. Atualmente, 

preferem arrendar e viverem da renda, sem se desfazerem das mesmas.  

                                                 
29

 Conforme já foi apresentado nas figuras 09, 11, 13, 15, 17 sobre uso e ocupação do solo em Jataí de 1967 a 

2010. 
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 Já há alguns anos, é comum produtores usarem os meios de comunicação, suas 

associações e até representantes políticos para demonstrarem sua insatisfação com a atual 

realidade de preços praticados tanto na venda, como em arrendamentos de terras em Jataí.  

 Tal condição, vista atualmente, já era imaginada que fosse acontecer até mesmo 

pelas condições de uso e logística que aqui se construíram nas últimas décadas. Essa logística 

passa pelo melhoramento das estradas, de instalação de inúmeros armazéns, novos 

estabelecimentos comerciais e caráter empresarial.  

 Com tantas mudanças ocorridas nas últimas décadas, às vezes nos faltam detalhes 

desse processo. Viver e acompanhar tais mudanças, no mínimo, significa algo interessante, 

quando podemos contar com alguém que acompanhou essa cidade crescer e o município se 

transportar a tal patamar. Para falar melhor sobre tais mudanças, gostaria de encerrar este 

trabalho com uma entrevista que realizei com um grande conhecedor de nossa história, 

pesquisador e filho de Jataí, Sr. B. da C. L., mais conhecido, carinhosamente, como Sr. Meco. 

Ele nos concedeu uma entrevista em que fala sobre a importância da pecuária em Jataí, no seu 

processo de formação territorial, na constituição das fazendas e, consequentemente, como ele 

vê atualmente a relação entre pecuaristas e produtores agrícolas pela posse e uso da terra. 

 No dia 28 de abril de 2011 (quinta-feira), fui recebido na residência do Sr. Meco, o 

qual me concedeu uma entrevista. Durante cerca de 4 horas, conversamos sobre várias coisas, 

entre elas, lembranças, curiosidades, histórias engraçadas vivenciadas ou relatadas por 

conhecidos. Mas, sem perder o foco e intuito da pesquisa.  

 Assim, dentre várias leituras do passado, algumas perguntas foram feitas 

direcionadas para o tema do trabalho. Atenciosamente foram respondidas pelo entrevistado. 

Na sequência, seguem algumas questões interessantes ao trabalho.  

 

 

5.1 -  Entrevista com Sr. Meco. 

 

 Antes de começar com as palavras do entrevistado, gostaria de citar uma referência 

feita pelo Prof. Dr. Altair Sales Barbosa, da Universidade Católica de Goiás,  a respeito do Sr. 

Meco, onde ele carinhosamente diz:  

 
―Eu poderia dizer que se trata de um sábio, mas o professor Binômino é mais que 

isto, porque sempre conhece os segredos dos objetos. Poderia dizer que é um 

pesquisador com um senso de observação incomum, mas Binômino é mais que isto, 

porque vasculha tudo, de forma meticulosa, em busca da verdade e nunca é 

dogmático, nem arrogante, características marcante dos que pouco sabem. Poderia 

dizer que se trata de um grande educador, mas o professor é mais que isto, pois a 
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cada  situação cria métodos pedagógicos eficazes para expor e ensinar seus 

conhecimentos. Poderia ainda dizer que ele é mais que isto, porque os seus causos, 

recheados de humor trazem nas entrelinhas uma filosofia de vida singular‖. 

   

 Feito a apresentação do entrevistado, pelo prof. Dr. Altair Sales Barbosa, 

apresentamos na sequência, algumas perguntas do questionário realizado com o Sr. Meco – 

que atenciosamente foram respondidas. 

 

 

1) Qual a importância da pecuária em Jataí no seu processo de formação territorial? 

 Segundo Sr. Meco, a pecuária tinha um papel chave no processo de formação das 

fazendas e, consequentemente, da cidade, pois, os seus antepassados, vindos de São Paulo e 

Minas, ―todos eram criadores de bois. Um animal que por si só se leva, nada rio, sobe serra, e 

se transporta
30

‖. Desta forma, a pecuária era a atividade constituinte das fazendas, como de 

boa parte das cidades que se formaram em Goiás. 

 Para o Sr. Meco, durante mais de cem anos, foi a criação de boi a principal atividade 

na nossa região. ―Pois não tinha como fazer mais nada por essas bandas. Os animais eram 

criados, bem engordados e transportados para serem vendidos em Minas Gerais e São Paulo. 

Devido a condições das estradas, os obstáculos naturais como rios, matas, serras, a presença 

de índios e animais selvagens reforçavam as dificuldades encontradas pelos fazendeiros para 

buscar mercado para suas crias‖. Segundo Sr. Meco, o gado chegava ao seu destino final, 

magro e debilitado pela longa viagem realizada.  

 

2) Como, a partir da pecuária, as Fazendas foram se constituindo geograficamente?  

Diferente do que temos atualmente como delimitação do município de Jataí, já foi 

comentado anteriormente, que sua área territorial era bem superior à existente hoje. Um 

processo que, com o tempo, deu origem a outros municípios, da mesma forma que, um dia, 

toda a área do município de Jataí já tenha pertencido ao município de Rio Verde.  

Sr. Meco nos explica que, inicialmente, os fazendeiros delimitavam suas fazendas 

por alguma condição geográfica. O critério de localização de sua propriedade, correspondia à 

margem de um rio, um espigão, um vale. Comumente, a divisa das fazendas se dava por um 

espigão, pois, como as casas eram construíram na margem de um rio ou córrego, não daria 

certo dois fazendeiros contraírem sobre a margem do mesmo rio. Para ele, era importante que 

                                                 
30

 A condição do animal se levar, no nosso caso o boi, pode também ser definida como um bem semovente – que 

move por ele mesmo. (FERREIRA 2004) 
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as fazendas ficassem a, pelo menos 6 léguas
31

 de distância umas das outras, para os animais 

não invadissem a outra propriedade.   

Segundo Sr. Meco, algumas fazendas chegavam a ter mais de uma centena de 

alqueires de chão, isso devido à própria condição natural local, como também por conta da 

grande quantidade de gado que aqui se incorporou às terras.  

Para o Sr. Meco, inicialmente, os primeiros fazendeiros que aqui chegaram tiveram 

inicialmente uma vida muito difícil, pela carência de quase tudo que era necessário à sua 

instalação. Muitos vieram em expedições, outros refugiados, alguns traziam consigo vários 

escravos para o trabalho pesado e outros, apenas familiares e a vontade de se tornarem 

homens ricos e de prestígio na região. 

 Segundo Sr. Meco, os primeiros fazendeiros que aqui chegaram, ocuparam a margem 

do rio Paranaíba, do Rio Claro até o Araguaia. As fazendas eram enormes, algo não tão 

comum nos dias de hoje. Para se ter uma ideia, o Sr. Meco nos relata a quantidade de terra 

que seu trisavô teve na região de Jataí. ―Ele tinha mais de 120 mil alqueires de terra‖, o que 

corresponde a quase 600 mil hectares. Se compararmos a área total do município de Jataí hoje 

(717.532 Ha) pode-se afirmar que uma área assim corresponde a aproximadamente 80% da 

área total do município de Jataí. Ou seja, algumas propriedades, na concepção do Sr. Meco, 

tinham dimensões maiores que muitos municípios vizinhos.  

     

3) Quais diferenças o Sr. vê entre o pecuarista do passado e o atual? 

―Muitas. Pra começar, os antigos fazendeiros que primeiro se instalaram aqui na 

região tinham terras a sumir de vista. Alguns fazendeiros tinha mais de 10 mil cabeças de 

gado espalhadas por esse mundão de cerrado. Pra se ter uma ideia, um tio meu vendeu uma 

fazenda de 30 mil alqueirões à quartoze fazendeirinhos. E, desses fazendeirinhos, suas 

propriedades foram sendo divididas até não sobrar nada de terra a alguns herdeiros desses 

antigos proprietários. 

Hoje, vejo que a terra tem outro valor. As pessoas não dispõem da terra facilmente. 

Não há mais fazendonas, como antigamente meus antepassados tinham. Os tempos são outros, 

e os fazendeiros já não se envolvem inteiramente com as suas terras. Muitos estão preferindo 

arrendar suas terras a cultivá-las. Grandes fazendas acabaram sendo divididas por heranças 

entre vários familiares, que deram destinos diferentes a cada posse de terra‖.  

                                                 
31

 Léguas: Antiga unidade brasileira de medida itinerária, equivalente a 3.000 braças, ou seja, 6.600m. 

(FERREIRA 2004) 
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O Sr. Meco destaca que, por exemplo, seu tio Justino da Costa Lima, tinha uma 

fazenda que hoje é parte de cinco municípios, como a região do Douradinho, parte de 

Serranópolis, Parque Nacional das Emas e Mineiros. A referida fazenda, segundo Sr. Meco, 

tinha cerca de 92 mil alqueirões e foi vendida aos Garcias – família tradicional em boa parte 

dos municípios do Sudoeste Goiano.  

 

4) Por fim, perguntamos ao Sr. Meco como ele vê, atualmente, a relação entre 

pecuaristas e produtores agrícolas em Jataí referente à posse e uso da terra?  

Segundo Sr. Meco, as diferenças econômicas e sociais entre pecuaristas e agricultores 

já foram maiores, principalmente no começo da instalação dos sulistas no município. Hoje, 

são atividades que se completam, uma depende uma da outra e assim contribuem na dinâmica 

territorial de Jataí. Para o Sr. Meco, ―é evidente que os dividendos da agricultura são 

imensamente superiores aos da pecuária, mas a posse da terra nas mãos dos pecuarista tem 

compensado essa disparidade, por conta do arrendamento‖. Por isso, ele considera que, no 

município de Jataí, tem prevalecido, nas últimas décadas, uma prática maior em torno dos 

arrendamentos do que propriamento um mercado de venda de terras. 

 Com base na experiência de vida, nas diversas leituras realizadas, a partir da 

conversa com o Sr. Meco e demais pecuariastas entrevistados, percebe-se que a pecuária 

tradicional em Jataí tem passado por mudanças importantes. Em seu histórico de dificuldades, 

tem-se redesenhado uma nova cara para a pecuária local, o que, de certa forma mexe 

significativamente com a dinâmica econômica, social, cultural e política no município, ou 

seja, a dinâmica territorial. 

 No  começo da pesquisa, acreditávamos descobrir na pecuária uma importante 

atividade econômica no município, intimamente ligada à sua formação e dinâmica territorial. 

Considerávamos que o boi fosse o principal desbravador em terras jataiense. Pensávamos 

abrir porteiras, adentrar os currais, casarões e encontrar algo conciso, que nos mostrasse de 

onde vem a força de uma classe produtiva que ainda se impõe no cenário local - 

principalmente político.  

 Assim, podemos dizer que, aos poucos, descobrimos que a força da classe pecuarista 

em Jataí não está propriamente na sua atividade/ arte de se criar o gado. Diria que o gado, 

durante muito tempo, foi o principal meio dinamizador de nossa sociedade. Mas, com a 

chegada de novas atividade no campo e novos grupos sociais, essa situação se transformou, 

quase que drasticamente, muitos fazendeiros que até então, se dedicavam a pecuária, 

passaram a ver no arrendamento um forma de manter suas terras e ao mesmo tempo viver da 
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renda da mesma. Assim, consideramos que pecuária tradicional em Jataí, ainda é a grande 

responsável pela manutenção da posse da terra na mão de um determinado grupo ou famílias 

tradicionais no município – os pecuaristas.  

 Com base nas entrevistas realizadas, na contextualização do atual agronegócio 

jataiense e na fala de um dos mais respeitados conhecedores de Jataí, Sr. Meco, no item 5.1 

apresenta-se uma tabela estratificada (19) com o perfil das propriedades rurais de Jataí. Nesse 

perfil, é apontada a quantidade de propriedades atualmente cadastradas na Secretaria da 

Fazenda do Município e suas respectivas áreas estratificadas em grupo de tamanhos e 

pecentual do grupo em relação à área total do município, conforme segue no item 5.2 do texto. 

 

 

 

5.2 – Jataí e seu atual estrato fundiário 

 

 

           Os problemas no campo brasileiro são tão antigos quanto a 

dita história civilizada desse país. 

(RIQUE 2004, p. 76) 

 

 

 

 Controlar a terra e seus recursos, desde a antiguidade, tem se mostrado uma das 

formas mais clássicas de manifestação do poder. Para muitos pensadores, é onde nasce a 

concepção de território de um grupo ou indivíduo. O termo nasceu com a identidade simbólica 

do poder materializada nas relações sociais, na delimitação de terras, na apropriação e domínio 

das áreas e dos seres ali presentes, que sempre se firmou como uma extensão do corpo do 

dominante  (LAGES; BRAGA; MORELLI, 2004, p. 26).  

 Considerando a relação estreita da terra com o estabelecimento do poder em suas 

várias dimensões, sejam elas econômicas, políticas, sociais, culturais, ambientais, etc., o que 

percebe é que, originalmente, a estrutura fundiária que hoje é representada pelas várias 

propriedades rurais que constituem a área do município de Jataí, um dia foi território de alguns 

indivíduos que aqui chegaram, se apossaram e demarcaram suas terras sem o menor pudor – 

uma verdadeira corrida pelas terras da região. Conforme afirma Lima e França (2004, p. 7), 

―foi como uma corrida do ouro – algumas pessoas partiram com o sonho de serem donos de 

vastas extensões de terras e se transformarem em grandes criadores de gado. Era o maior sonho 

da época, dentre os tradicionais criadores de boi‖. 
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 Assim, com essas condições iniciais em Jataí, foi possível estruturar e desenvolver 

uma sociedade economicamente tradicional e concentradora em torno da terra e uma pecuária 

extensiva. Passados, mais de um século de emancipação territorial e política de Jataí, as 

fazendas de longe lembram aquelas dimensões físicas do passado. No entanto, para os dias 

atuais, a concentração de terras ainda existente no município, revela o quanto algumas famílias 

e grupos empresariais conseguem acumularem.  

 Nesta perspectiva, a partir do estrato fundiário (quadro 05 e fig. 51) é possível notar o 

quanto ainda prevalece a concentração de terras nas mãos de poucos indivíduos no município 

de Jataí. Sendo que, em tal relação não poderia deixar de fora pensar a hereditariedade da 

posse das terras e a constituição de alguns grupos empresariais que atualmente compram ou 

arrendam propriedades com a finalidade de multiplicarem seus lucros em meio às 

especificidades que envolvem o agronegócio na região.  

  Desta forma, o final da década de 2010 mostra uma configuração espacial bastante 

distinta daquela reconhecida quatro décadas atrás. Percebe-se, no mapeamento (fig. 51), que o 

tamanho das propriedades do município de Jataí, variam bastante. Evidencia-se a partir do 

figura 51,  o real retrato da estrutura fundiária em Jataí atualmente.  

 Outro aspecto interessante que veremos na sequência é que, a pecuária em Jataí tem se 

concentrado nas áreas de menor dimensão. Aquelas consideradas pequenas propriedades, e que 

em geral estão ocupadas com pastagens, conforme apresentado na figura 52. 

 Assim, segue na sequência, o quadro (05) demostrativo com um estrato fundiário de 

Jataí, tendo o mapa, todas as propriedades rurais de Jataí (fig. 51) em 2010. No mesmo, 

também se percebe espacialmente onde se localizam pequenas, médias e grandes propriedades 

no município. Onde se percebe, notoriamente entre as figuras 51 e 52, que as áreas ocupadas 

com pastagens e pecuária em geral estão nas pequenas áreas. Enquanto que as áreas maiores 

em geral, estão ocupadas com culturas. 
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QUADRO 05 – ESTRATO DAS 2.491  PROPRIEDADES EM JATAÍ 2010. 

 

 

 

PROPRIEDADES (HA) 

 

PERCENTUAL EM RELAÇÃO 

A ÁREA TOTAL (%) 

 

 

Total de propriedades entre 01 e 50 Ha: 364 propriedades. 

 

Área total:  13.446,24 = Ha1,87% 

 

 

1.360 propriedades de 01 à 100 Ha 

 

 Aprox. 57% das propriedades 

 

 Equiv. 8,5% da área total  

Total de propriedades entre 50 e 100 Ha: 996 propriedades. 

 

Área total: 47.677,74 Ha = 6.65% 

 

 

Total de propriedades entre 101 e 500 Ha: 344 

propriedades.  
 

Área total: 51430,64 Ha = 7,17% 

 

 

 

344 propriedades 

 

 Aprox. 13% das propriedades 

 

 Equiv. 7,1% da área total  

 

Total de propriedades entre 501 e 1000 Ha: 664 

propriedades. 

 

Área total: 292.936,35 Ha = 41% 

 

664 propriedades 

 Aprox. 13% das propriedades 

 

 Equiv. 41% da área total  

 

 

 

Total de propriedades entre 1000 a 5.000 Ha: 83 

propriedades. 

 

Área total: 115.824,76 Ha = 16,15% 

 

 

83 propriedades 

 Aprox. 3,1% das propriedades 

 

 Equiv. 16,15% da área total  

 

 

Total de propriedades com área acima de  5.000 Ha: 30 

propriedades. 

 

Área total: 193.531,19 Ha = 26,77% 

 

30 propriedades 

 Aprox. 1,5% das propriedades 

 

 Equiv. 26,77% da área total  

 Área urbana 

 

Área total: 2.730 Ha = 0,38% 

  

 

Total de propriedades:   2.481  =  99,99%   da área 

do Município. 

 

 

Área total: 717.532 Ha 
 

 
Fonte: Levantamento realizado nos arquivos da Secretaria da Fazenda do Município de Jataí, cadastro de 

propriedade (2011). 

Coleta dos Dados: SILVA, F. B. 2011. 

Org.: SILVA, F. B. da, 2011. 
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Fig. 51: Mapa representativo das 2491 propriedades rurais de Jataí.  
Org.: SILVA, F. B. da, 2011. 
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ANO – 2011 

 

Fig. 52: Mapa de correlação propriedades, uso e ocupação da terra em Jataí. 

 

 



140 

 

 

 

 Conforme apresentado no Quadro (05) nota-se que, das 2.491 propriedades, 1.360 ou 

57% do total das mesmas, são constituídas de áreas que variam de 1 a 100 hectares, 

equivalendo juntas a 61.123,98 ha ou 8,5% da área total de Jataí. No entanto, enquanto temos 

mais da metade das propriedades representando uma pequena parcela da área total, por outro 

lado, as 30 maiores propriedades do município, juntas representam o equivalente a 26,77% da 

área total do município. São propriedades que, juntas, somam 193.531,19 ha, que no todo 

correspondem a  aproximados 1,5% das 2.491 totais. Conforme figura (51 e 53). 

 

 

     Fig. 53: Correlação quantidade de propriedades e seu percentual referente a área total (ha).  
      Org.: SILVA, F. B. da, 2011. 

 

 

 

     Fig. 54: Correlação quantidade de propriedades e sua soma estratal total (ha).  

      Org.: SILVA, F. B. da, 2011. 
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 Considerando o que se apresenta percentualmente na tabela, podemos dizer que quase 

2/3 das propriedades (1.360) condiz com áreas que variam de 01 até 100 hectares de área,  

representando, juntas, 8,5% da área total do município. Isso demonstra que há uma 

predominância de pequenas e médias propriedades em Jataí que, em sua maioria, por motivos 

hereditários, já se encontram num processo de sucessão bem mais evoluído que as das demais 

propriedades. 

 Destaca-se, também, que muitas das pequenas propriedades em Jataí são compostas 

de chácaras, ou seja, onde vivem um com sua família. Sendo responsável por cuidar dos 

jardins, horta, pomar, e do gado, quando existente.  

 Por se tratar de pequenas propriedades, e muitas vezes localizadas fora do raio de 

atividade da produção agrícola mecanizada, muitos proprietários pouco investem nas mesmas, 

ficando muito mais a cuidados braçais das pessoas que cuidam do terreno, tomarem conta dos 

animais, cultivarem a terra, plantarem hortaliças e produzirem doces e lácteos (queijo, 

requeijão, iogurte), etc. Isso de alguma forma, ajuda a cobrir parte das despesas da 

propriedade. Em muitos casos, verifica-se que os proprietários nem moram na cidade de Jataí, 

ou até mesmo no estado de Goiás, restando aos funcionários (caseiros) serem os olhos do dono 

quanto ao zelo de seu patrimônio. 

 Quanto às propriedades de 101 a 500 hectares, temos um número considerável de 344 

propriedades (13% da propriedades cadastradas) que, juntas, correspondem a um total de 7,1% 

da área do município. Em linhas gerais, as propriedades até aqui mencionadas (01 a 500 

hectares) quantitativamente somam juntas 70% do total de propriedades rurais em Jataí. No 

entanto, as 1704 propriedades com área de até 500 hectares, juntas, representam somente 

15,6% da área total do município. O que demonstra a diferença fundiária em Jataí. 

 Continuando a leitura da tabela e das figuras, observa-se que as propriedades que 

concentram, juntas, a maior soma das áreas no município, trata-se das que têm tamanho 

variando de 501 a 1.000 hectares. No total, são 664 propriedades, ou 13% do total de 

propriedades cadastradas, que representam aproximados 41% da área total do município. 

Coincidentemente, são áreas em grante parte ocupadas com a agricultura. Grande parte dessas 

fazendas se localizam nas áreas mais planas, também conhecidas como chapadões. 

 Enumeradas as propriedades com áreas de até 1.000 hectares de tamanho, restam as 

grandes fazendas. No total, são 123 propriedades com áreas maiores de um mil (1.000 Ha) 

hectares, chegam a somar uma área total de 309.355,95 mil hectares ou 42,92%. Algumas 

dessas propriedades podem ser consideradas verdadeiros latifúndios, chegando a medir mais de 
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24.000 hectares em extensão, o que caracteriza, em Goiás, segundo artigo 22 do Decreto nº 

84.685/80, da Lei nº 6.746/79, que Latifúndio é o imóvel rural que excede a seiscentas vezes o 

módulo fiscal calculado na forma do artigo 5º. Como exemplo: o módulo de Jataí-GO é 40 

hectares. Sendo assim, multiplica-se 40 vezes por 600 = 24.000 hectares (CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988). 

 Por fim, conclui-se que, por mais que a quantidade de propriedades esteja aumentando 

no município, principalmente pela natural hereditariedade da posse,  a concentração de terras 

ainda é um diferencial para quem as tem e aos que não têm. Em geral, as propriedades maiores 

e de grande representação espacial ainda estão em posse de algumas famílias tradicionais como 

Vilela, Carvalho, Morais, Gouveia, Costa Lima e outras. São famílias que viram suas gerações 

se multiplicarem e muitos dos filhos e netos dos antigos fazendeiros locais ainda mantém 

algumas de suas propriedades – principalmente por ter-se tornado uma fonte de renda muito 

boa para seus negócios. Tal condição, reforça a tese de que a pecuária, no município de Jataí, 

de alguma forma ainda alicerça a base social, econômica e, principalmente, política por meio 

da posse da terra nas mãos de um tradicional grupo (pecuaristas).   

 

 

5.3 – A terra, as famílias e suas posses  

 

 Realizado a estratificação entre o tamanho das propriedades, filtramos pelo 

sobrenome de algumas famílias tradicionais e outras recentes, a sua atual representação 

fundiária no município de Jataí. Constatamos, a partir do mesmo que, no município, 

atualmente, alguns grupos familiares pioneiros e alguns recentes, possuem uma considerável 

quantidade de terras. Isso em tese, se explica a partir da sucessão familiar ou pela compra. 

 No comparativo realizado, a sucessão familiar pode aparecer e ser importante para  

se enteder tal condição de duas formas. A primeira é o processo natural da hereditariedade da 

posse. Quando os filhos, netos ou algum tipo de parente herdam as até então propriedades dos 

pais, tios, avós, etc, o que comumente, acontece entre famílias. 

 No segundo caso, o da compra, a sucessão familiar também pode contribuir para a 

transferência da terra, via comercialização. Isso acontece, geralmente, com frequência, em 

famílias numerosas. Quando do momento da partilha dos bens, aqui a terra, um ou outro 

sempre dispõe de sua posse por motivos de incopartibilidade com a atividade rural ou por 
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conta de questões particulares mesmo. É desta forma que grandes propriedades do passado 

aos poucos têm sido transferidas a terceiros ou, simplesmente, dissolvidas entre familiares. 

 Como exemplo, em Jataí, podemos citar alguns fazendeiros como os senhores José 

Antônio de Carvalho, José de Carvalho Bastos, José Manuel Vilela, José Joaquim de Morais, 

José Vilela Junqueira, José Primo da Costa Lima e outros, que deixaram uma descendência 

grande de parentes que, consequentemente, hoje alguns ainda conservam partes daquelas 

antigas propriedades e a outros só restaram lembranças (LIMA; FRANÇA, 2004). 

Temos, na sequência, a exemplo das figuras anteriores, um perfil da atual condição 

fundiária familiar em Jataí. Adotamos, como critério, associar os sobrenomes e seus 

repectivos percentuais de terras, considerando o último sobrenome. Por isso que, talvez, um 

ou outro pode estar em grupos diferentes. Por exemplo, Vilelas e Carvalhos (que em Jataí é 

sabido por grande parte das pessoas), que alguns familiares se casaram, no passado, por conta 

de negócios – mesmo alguns sendo parentes.  

 Segundo França e Lima (2004), Jataí já foi terra dos grandes fazendeiros, pessoas 

ricas, donos de grandes propriedades e rebanhos.  Alguns constituíram verdadeiros latifúndios 

e outros, médias áreas para aquele momento. Economicamente, politicamente, eram pessoas 

muito influentes (coronealistas). Esses fazendeiros já não existem mais, mas deixaram aos 

filhos e parentes seus bens, alguns bem mais que outros, e outros quase nada. Mas, alguns 

ainda conservam pequena parte do que sobrou, enquanto outros nada têm, vivendo com status 

impregnado no sobrenome dos antepassados. 

Gostaria de ressaltar que tais dados são somente um comparativo para mensurarmos 

se realmente alguns grupos familiares em Jataí ainda estão tão ligados à terra como muitos 

consideram que estejam. Aqui, a preocupação não é quantificar quem tem mais ou menos 

propriedades, e sim elucidar o quanto o sobrenome de algumas famílias pioneiras ainda está 

presente no contexto municipal, conforme apresentado na sequência, tabela (16) e figura (55). 
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TABELA 16 – ESTRATO DAS  PROPRIEDADES EM RELAÇÃO AO SOBRENOME 

FAMILIAR DE JATAÍ 2010. 

 

FAMÍLIAS TOTAL DE PROPRIEDADES ÁREATOTAL DO MUNICÍPIO (717.532 ha) 

Vilela 84 32.145,43 

Carvalho 262 171.418,25 

Priori 13 13.848,36 

Gouveia 27 4.807,46 

Moraes 117 32.217,19 

Costa e/ou Lima 133 28.270,76 

Gonçalves 16 4.231,82 

Souza 127 16.016,17 

Barros 37 11.695,77 

Ferreira 107 24.252,58 

área urbana 1 2.730,00 

Outros 1.700 375.898,19 

TOTAL 2.623 717.531,98 

Fonte: Dados cadastrais nos arquivos da Secretaria da Fazenda do Município de Jataí (2011). 

Org.: SILVA, F. B. da, 2011. 

 

 
 

Fig. 55: Correlação propriedades, sobrenome familiar e soma das áreas das propriedades referente a área total . 

Org.: SILVA, F. B. da, 2011. 

 

 

 

 

 Na tabela 16 e figura 55, nota-se que uma significativa parcela de propriedades ainda 

se concentra nas mãos de alguns grupos familiares. Como destaque, aparecem Carvalhos, 

Vilelas, Moraes que, juntos, suas propriedades chegam a somarem aproximados 32% ou 1/3 

da área total do município. 

 Ressalta-se que os dados podem não revelar se todos os agrupados pelo sobrenome 

correspondem à mesma genealogia. Com base em relatos e estudos levantados junto a 

pecuaristas, produtores agrícolas e outras pessoas da cidade, consideram-se que uma grande 
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parte dos proprietários de terra em Jataí ainda consiste em pessoas que, de alguma forma, têm 

suas histórias ligadas a estas famílias. Assim, destacamos, nas figuras (56, 57), uma simples 

correlação dessas famílias com posse e controle da terra em Jataí.  

 

 

Fig. 56: Correlação percentual de área das propriedades referente a área total do município. 
                    Org.: SILVA, F. B. da, 2011. 

 

Diante da apresentação das figuras (55, 56, 57), nota-se que produtores agrícolas em 

Jataí  também têm adquirido  consideráveis parcelas de terras. Como exemplo,  a família 

Priori é uma entre outras famílias de origem sulista que, aos poucos, vem comprando e 

aumentando suas propriedades com a finalidade agrícola. Dentre tais, destacam-se também os 

Brignoni, Maggioni, Gazarini, Gobbi e outros que vieram de outras regiões e, por isso, só há 

pouco anos, tem conseguido comprar terras no município e arredores.  
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Fig. 57: Correlação percentual das propriedades referente a área total do município. 
                 Org.: SILVA, F. B. da, 2011. 

 

 

 

 Com base no contexto apresentado, nota-se que, questões como às que envolvem a 

posse da terra, arrendamentos, atualmente revelam o perfil da estrutura fundiária em Jataí. 

Pensando nessas interrogativas que torno da pecuária, a posse da terra e o atual agronegócio 

local, no próximo tópico apresenta-se uma leitura acerca do atual agronegócio e a participação 

da pecuária e a agricultura nesse contexto. Ali quantitamos dados de receitas, apresentamos 

falas de alguns personagens que vivem o cotidiano rural no município. 

 

 

 

5.4 – O coronelismo/ política e a manutenção do poder. Algumas considerações 

 

 Intrínseco ao jogo político, ao interesse de classe e a sua manutenção no poder local, 

todos os caminhos que buscamos para responder a tais questões discorridas na pesquisa, nos 

apontou um norte que tem na terra, no seu uso e principalmente na sua posse, diferentes 

significados e condições produzidas por seus atores e grupos. 

 O cenário atual aponta circunstâncias de interesses múltiplos entre classes 

produtivas, que têm em quem controla a maior parte das terras no município (os pecuaristas), 

um grupo que também dita os direcionamentos políticos, alicerçados em uma base econômica 
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tradicionalmente forte na região, oriunda da sua atividade, mas necessária, conservadora, 

concisa, mesmo que não tão visível, do ponto da dinâmica espacial.  

 Para reforçar tal ideia, na sequência, apresentamos as diversas sucessões de prefeitos 

e vices (tabela 17), que passaram pela administração do município de Jataí desde sua 

emancipação. Onde nota-se que, até hoje, nenhum representante dos produtores agrícolas 

ocupou esse posto, mesmo sendo um setor produtivo tão importante para o município. Em 

geral, são pecuaristas ou filhos de tais, que fizeram carreiras políticas alicerçadas em seu 

grupo familiar, social ou econômico.  

 

Tabela 17 - Quem administrou Jataí
32

.  

Data Nome Condição Classe produtiva (pecuária, 

agricultura, outros
33

) 

 
02-03-1885/xxxxxx José de Carvalho Basto xxx Intendente, Fazendeiro/ Pecuarista 

Setembro de 1889 José Cornélio Brom xxx Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 José Inácio de Mello França xxx Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

14-12-1889 Herculano Carneiro de Mendonça Aclamação Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 Martinho Marra Membro Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 José Carvalho Basto Membro Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

05-02-1890/xx-xx-xxxx José Manuel Vilela Membro Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 José Carvalho Basto Membro Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 Serafim José de Barros Membro Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 Antônio Theodoro de Souza Fenelon Membro Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 Martinho Marra Membro Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 José Carvalho Basto xxx Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 José Inácio de Mello França xxx Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

xx-11-1909/xx-xx-xxxx Olavo Itapuna do Nascimento xxx Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 Custódio Joaquim Ribeiro Vice Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

01-11-1911/31-01/1914 Honorato de Carvalho Eleito Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 Manuel Luiz de Deus Vice Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 Jorge Zaiden Vice Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

Eleição em 30-08-1913 Clarindo Joaquim de Mello Eleito Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

Eleição em 20-09-1915 Izidoro Coimbra Ramos Eleito Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 Oclécio de Carvalho Vice Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 Fabiano Ribeiro Vice Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

                                                 
32

 Pela ausência absoluta de documentos, não há como saber quem foram os dirigentes dos negócios do 

Município no período anterior a 1910. Os nomes citados, referente àqueles tempos, não estão numa sequência 

oficial. Grande parte deles aqui relacionados só foi possível graças às anotações circunstanciais em documentos 

e livros dos cartórios locais, de algumas coleções do Diário Oficial do Estado e outros papéis encontrados no 

Arquivo Histórico de Goiás (MELO 2002, p. 122). 

 
33

 Na tabela, outros significa dizer que além de fazendeiros, pecuaristas, esses políticos também foram, e alguns 

ainda são, comerciantes, profissionais da saúde, da construção civil, mercado imobiliário e outros setores de 

serviços.  
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   José Pereira Rezende Vice Fazendeiro/ Pecuarista  entre outros 

01-02-1915/20-10-1919 Clarindo Joaquim de Mello Eleito Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 Manuel Luiz de Deus Vice Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 José Pereira Rezende Vice Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

23-10-1919/31-10-1923 Carlos Raymundo do Prado Eleito Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 David Ferreira Vice Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 João Carlos Carneiro Vice Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 Joaquim Caetano de Assis Vice Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

03-11-1923/31-10-1927 José Pereira Rezende Eleito Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 Conrado Vieira Cunha Vice Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 José Geda Vice Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 Joaquim Caetano de Assis Vice Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

01-11-1927/30-11-1930 Marcondes de Godoy Eleito Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 Antônio Miranda de Carvalho Vice Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 Joaquim Thiago de Carvalho Vice Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 José de Carvalho Vice Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

01-12-1930/28-08-1931 Carlos Raymundo do Prado Nomeado Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

29-08-1931/04-04-1933 Manoel Balbino de Carvalho Nomeado Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

04-04-1933/10-05-1933 Belarmino Cruvinel Interino Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

10-05-1933/14-06-1933 José Gomes de Lima Interino Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

14/06-1933/16-05-1936 Manoel Balbino de Carvalho Nomeado Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

16-05-1936/01-09-1936 Astolpho Leão Borges Nomeado Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

01-09-1936/15-09-1936 Conrado Vieira Cunha Interino Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

15-09-1936/01-10-1936 Júlio de Souza Cunha Interino Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

01-10-1936/27-11-1936 Conrado Vieira Cunha Interino Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

27-11-1936/14-01-1937 Júlio de Souza Cunha Interino Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

14-01-1937/16-01-1937 Conrado Vieira Cunha Interino Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

16-01-1937/08-03-1937 Júlio de Souza Cunha Interino Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

08-03-1937/2705-1938 Joaquim Cândido de Carvalho Nomeado Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

27-05-1938/01-06-1939 Moysés da Costa Gomes Nomeado Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

01-06-1939/13-03-1945 Júlio de Souza Cunha Nomeado Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

13-03-1945/26-11-1945 Aristóteles de Rezende Nomeado Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

26-11-1945/04-12-1945 Paranayba Piratininga Santana Nomeado Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

04-12-1945/27-12-1945 Aristóteles de Rezende  Nomeado Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

27-12-1945/09-04-1946 Walkírio Carneiro Barros Nomeado Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

09-04-1946/20-05-1946 José Augusto Ferreira Nomeado Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

20-05-1946/19-05-1947 Latayette Teixeira Nomeado Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

19-05-1947/02-12-1947 Filogônio Garcia de Freitas Nomeado Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

02-12-1947/31-01-1951 Epaminondas Honório Campos Eleito Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

01-02-1951/31-01-1955 Cyllenêo França Eleito Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

31-01-1955/31-01-1959 Luziano Ferreira de Carvalho Eleito Advogado/ Agropecuarista 

31-01-1955/31-01-1961 Antônio Soares Gedda Eleito Engenheiro e Fazendeiro/ Pecuarista 

 Miguel Gonçalves da Silva Vice Pecuarista entre outros 

31-01-1961/31-01-1966 Cyllenêo França Eleito Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 Aristeu Bernardes Filho Vice Pecuarista entre outros 

31-01-1966/31-01-1970 César de Almeida Melo Eleito Pecuarista e empresário Rural 

31-01-1970/31-01-1973 Dorival de Carvalho Eleito Fazendeiro/ Pecuarista entre outros 

 Galeno Godoy Garcia Vice Advogado e pecuarista 
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31-01-1973/31-01-1977 César de Almeida Melo Eleito Pecuarista e empresário Rural 

 Abdon Fernandes Carvalho Vice Pecuarista entre outros 

31-01-1977/01-02-1983 Mauro Antônio Bento Eleito Advogado e Pecuarista 

 Jerônimo Caetano de Assis Vice Pecuarista 

01-02-1983/01-01-1989 Nelson Antônio da Silva Eleito Advogado, empresário Rural 

 Joviano Justino de Souza Vice Farmacêutico 

01-01-1989/01-01-1993 Mauro Antônio Bento Eleito Advogado e Pecuarista 

 Gênio Eurípedes Cabral de Assis Vice Advogado, Educador 

01-01-1993/01-01-1997 Nelson Antônio da Silva Eleito Advogado, empresário Rural 

 Humberto de Freitas Machado Vice Engenheiro 

01-01-1997/31-12-2000 Humberto de Freitas Machado Eleito Engenheiro 

 Eurípides de Assis  Vice Pecuarista e outros 

31-12-2000/31-12-2004 Humberto de Freitas Machado Eleito Engenheiro  

 Fernado Henrique Peres de Assis Vice Empresário e Pecuarista 

01-01-2005/31-12-2008 Fernado Henrique Peres de Assis Eleito Empresário e Pecuarista 

 Adilson Morais de Carvalho Vice Radialista (Comunicação) 

01-01-2009/ xxxxxx Humberto de Freitas Machado Eleito Engenheiro 

 Reni Franco Garcia Vice Engenheiro, Pecuarista e outros 

Fonte: Adaptado de Melo (2002). 
 

 

 De fato, podemos observar que a classe política, em Jataí, se originou e se consolidou 

com bases sólidas na classe pecuarista. Condição que nos leva a pensar que: Os grupos 

conservadores e tradicionais em Jataí (os pecuaristas) ainda são muito bem articulados e 

concisos na defesa de seus interesses e valores.  

 Nesse contexto, a classe pecuarista (tradicionais), no município, aparece melhor 

estruturada e consolidada do ponto de vista político e econômico (por meio da posse da terra). 

Essa classe construiu bases sólidas em importantes esferas do governo local, estadual e 

federal. Algo ainda não visto entre o grupo de produtores local. Talvez esteja chegando o 

momento da mudança? Ou não? É aguardar para ver como essas classes irão se comportar 

num futuro próximo.  

 Ao que tudo indica, poderemos ter significativas mudanças econômicas que refletirão 

significativamente no contexto político e espacial no município de Jataí, nos próximos anos. 

Já é realidade que há algumas eleições municipais, a presença de candidatos do setor agrícola 

tem se tornado frequente. Isso pode sinalizar mudanças futuras quanto à estrutura econômica 

e política nos próximos anos. 
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6.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

                                                                                              A leitura torna o homem completo;                                                                                                                                                                     

a conversação torna-o ágil, e o escrever dá-lhe precisão. 

Francis Bacon 

 

 Peculiaridades de cada segmento à parte (pecuária e agricultura), cada atividade 

apresentada no contexto da pesquisa, respeitado seu nível de importância, podem ser 

entendidos como plano de fundo, no que tange à estrutura fundiária em Jataí. Tais elementos 

podem ser fundamentais para o entendimento da dinâmica territorial no passado e, sobretudo, 

no presente. Mas, por si, não é suficiente para entendermos esse espaço agrário tão complexo. 

É preciso adentrar as porteiras, caminhar entre currais, reconhecer quais mãos ainda seguram 

chicotes e quais ‗ferretes‘ demarcaram essa terra. É necessário pecerber que a terra revestida 

por estrumes, capim e culturas pode ser o diferencial social entre seus indivíduos.  

 Diante disso, a presente pesquisa, para alguns, pode ter tomado rumos talvez não 

condizentes com a atual realidade do campo em Jataí (agrícola). Alguns podem se pergutar, 

por que a discussão  desenvolvida com o trabalho às vezes se parece muito mais com uma 

narrativa historiográfica do que uma análise geográfica?  

Em se tratando do município de Jataí, ressalta-se que a aparente digressão acerca da 

temática deu-se ao fato da necessidade de mostrar que o entendimento da pecuária não se 

limitou somente a uma atividade econômica rural. No passado, ela serviu para enriquecer e 

dar poder político aos fazendeiros. Hoje, mesmo com uma nova realidade econômica, 

produtiva e política, tem se mostrado como espinha dorsal na relação dos grupos que têm na 

terra sua fonte essencial para produzir.  

Mais que limites às propriedades rurais que se originaram, deu nome, 

reconhecimento econômico e políticos aos pioneiros e famílias, condição que suas sucessões 

familiares trataram de carregar socialmente.  Das fazendas ‗brotaram‘ novos Carvalhos, 

Vilelas, Morais, Gouveias, Barros, Costa Lima e tantos outros. Aprendemos a nos perguntar e 

compararmos pelo sobrenome, pelas famílias, suas posses (terras) e sua representação 

(influência) social, política e econômica que se enraizou em cada canto do município.  

Nesse contexto, reconhecemos nas pessoas o perfil de uma sociedade que, há quase 

dois séculos, grafou seu nome em Jataí. Temos ruas e praças, também temos escolas e 

ginásios, não podemos deixar de mencionar bairros e órgãos públicos que levam nomes de 
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personagens históricos que, por meio de sua influência e classe produtiva (pecuária), 

construíram trajetórias políticas e toda uma imagem popular. 

Desta forma, evidenciamos na terra, em Jataí, um profundo apego e condição de 

poder para os que a pussuem e controlam. Fica provado que, por mais que a produção agrícola 

gere divisas comercialmente bem superiores que a atividade da pecuária, a mesma, com o 

passar dos anos, não tem limitado seu campo de ação somente à produção, há um conjunto 

complexo de interesses e forças que a fazem muito presente e influente em Jataí.  

Por essas e outras condições é que, em síntese, consideramos que todas as relações 

sócio-políticas e econômicas em Jataí têm na terra sua base.  Dessa forma, consideramos que 

a pesquisa serviu para nos revelar respostas a algumas questões que envolvem a relação de 

classes produtivas em que, mais que pensadas, são sentidas e vivenciadas cotidianamente 

pelas pessoas que moram em Jataí. Assim, apontamos alguns itens importante para nossa 

conclusão:  

 Primeiramente, a história de Jataí revela que, nas últimas décadas, as mudanças foram 

significativas. Nada comparado com o estado espacial das fazendas anteriormente. A 

pecuária, que até início da década de 1970 era a atividade econômica predominante, cederá 

lugar à agricultura moderna. Começa, desde então, uma rápida e explícita busca por terras 

cultiváveis. 

 Atualmente, a área ocupada com pecuária no município de Jataí ainda é bem superior 

às da agricultura. No entanto, como foi destacado no trabalho, a área com culturas tem 

crescido em média aproximados 8% década. Temos 47% da área total do município ocupado 

com pastagens e 31% com agricultura. Foi averiguado que, dos 31% de área ocupada com 

agricultura, 50% ainda são arrendadas de pecuaristas. O que assegura dizer que, 

aproximadamente 63% de toda a área do município ainda se encontra em posse de um grupo 

(pecuarista) que tem vivido mais da locação de terras do que da própria atividade.  

 No passado, se destacavam as grandes propriedades ocupadas com a criação de gado. 

Mais propriamente, até a década de 1970. Atualmente, nesse espaço, multiplica-se um 

aglomerado de propriedades que, juntas, se transformam em grandes propriedades 

agricultáveis. Ou seja, os velhos latifúndios dando lugar aos novos latifúndios dentro de uma 

nova lógica capitalista de produção no campo – também intitulada com os agronegócio.    

 Outro fato importante que demanda um estudo mais aprofundado, condiz ao valores 

das receitas reais entre pecuária e agricultura. Melhor analisadas, poderá revelar que a posse 
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da terra e seu valor de uso na configuração de todo o processo produtivo representa uma 

realidade distante de grande parte dos produtores, atualmente.  

 A perspectiva na agricultura é que, por algum tempo, os produtores ainda encontrarão 

dificuldades para arrendarem ou comprarem terras no município – até mesmo pela grande 

valorização das mesmas. Consequentemente, pensando o rápido crescimento da pecuária 

dentro do agronegócio, alguns produtores agrícolas já têm investido nesse setor, buscando se 

integrar de vez na cadeia produtiva carne/grãos – uma condição a mais para sobreviver às 

constantes mudanças de mercado.  

 Apresentadas algumas considerações averiguadas com a pesquisa. Uma que se mostra 

nova é que, por via do agronegócio, alguns pecuaristas que, durante muitos anos, só 

arrendavam terras, agora estão plantando e também modernizando sua atividade. Isso pode se 

transformar em uma próspera integração de atividade e, consequentemente, ampliação das 

áreas de plantio no município. Isso, de certa forma, reforça ainda mais os preços de 

comercialização da terra, tanto de venda como para arrendamento, o que pode possibilitar 

ainda mais a manutenção da mesma em posse de quem já a tem. 

 Quanto à disposição das terras, seus donos e as famílias, nota-se que, em Jataí, mesmo 

o município tendo alcançado uma população de aproximados 88 mil habitantes, contar 

atualmente com infra-estrutura até certo ponto razoável, se compararmos ao grande número 

de município do estado de Goiás, a atual economia forte provinda do agronegócio não tem 

sido suficiente para quebrar algumas condições coronelistas alicerçadas a partir dos moldes 

locais que precedem a chegada dos sulistas produtores agrícolas. Tais condições ainda se 

refletem, principalmente, no contexto político. No município, ainda prevalecem e são 

respeitados o interesse de alguns grupos ligados à terra – famílias tradicionais (em sua grande 

maioria pecuaristas) que aqui personificaram seus nomes a quase tudo que lembra as 

dimensões do campo e a cidade. 

Portanto, concluímos que a pecuária e seu grupo têm um papel-chave no que tange às 

relações políticas e econômicas no município de Jataí. E o elemento fundante, que 

consideramos ser o cerne da discussão, consiste no controle da terra (posse). Por mais que, 

com a chegada da agricultura moderna, tenha se modificado a dinâmica territorial do espaço 

rural em Jataí, um restrito grupo ainda tem e excerce o controle de grande parte das terras 

produtivas no município, condição que, constantemente, tem gerado desconforto entre as 

classes produtivas, ora por especulação, ora pela própria ocupação. 
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Assim, evidencia-se,  com a pesquisa, que as diferenças na dinâmica territorial 

provindas da pecuária e agricultura são bem diferenciadas. A dinâmica territorial ocasionada 

pela pecuária é, de longe, a promovida com a produção agrícola. Após 1970, a pecuária 

tornou-se uma atividade secundária em termos de valor econômico, de movimentação e de 

agregação de valor. Todo este contexto mostra que a soja tem ocupado vorazmente  o lugar do 

boi no município. 

Com tudo isso, vemos que Jataí, nas últimas décadas, têm sofrido mudanças 

significativas de um estado conservador rural a um modernizado pelas  mudanças técnicas, 

incrementadas de uma macro escala a micro.  

Quanto às contraditórias condições apontadas no município de Jataí, são apenas 

algumas de tantas outras que demandam mais pesquisas de campo e debates nas diversas 

esferas da sociedade jataiense. Ressalta-se a necessidade de mais trabalhos acerca do tema.  

As frequentes mudanças econômicas, políticas, sociais, ambientais, culturais, que tendem a 

invadir o cotidiano das pessoas, precisam ser estudadas constantemente, num ritmo e 

movimento que acompanhem as mudanças (hoje globais), que tragam respostas sobre o 

presente cenário e perspectivas futuras.  

Considero que a pesquisa tenha alcançado o seu objetivo, no qual a intenção foi 

mostrar alguns pontos que revelam como, a partir da pecuária (o boi) podemos também 

entender a dinâmica sócioeconômica no município de Jataí, ao longo de sua história.  

Procuramos apresentar uma leitura espacial que desse conta de mostrar as constantes 

mudanças e seus efeitos na dinâmica territorial do município a partir de uma relação entre 

classes produtivas (uma conservadora e outra moderna).  Desse modo, buscamos 

contextualizar vários personagens espaciais que, direta e indiretamente, têm contribuído para 

tais transformações apresentadas. 

Não pretendemos, com essa breve pesquisa, apontar conclusões imediatas, mas, de 

alguma forma, contribuir com novos subsídios no campo da pesquisa acadêmica. Estudar Jataí 

representa conhecer melhor esse espaço tão complexo e rico da produção agropecuária em 

Goiás, de destaque nacional que, de tantos adjetivos (terra de notáveis, império do boi, 

cidade-abelha, princesinha do sudoeste goiano), a fez conhecida por vários cantos do país.  

Nitidamente, nem todas as respostas condizem com a expectativa criada em torno da 

pesquisa. Gostariamos, aqui, de dizer que, com a pesquisa, chegamos a conclusão que a terra, 

a produção no município, tem encurtado as arestas entre as classes sociais em Jataí.  Mas, o 

que realmente acontece é o contrário, pois, grandes ainda são as arestas sociais averiguadas 
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em Jataí. Marcada pela triste realidade de quem vive à margem da riqueza produzida no 

município que, por sinal, tem donos, sobrenome e berço. Notoriamente, a concentração de 

renda nas mãos de poucos indivíduos ainda dita os direcionamentos da presente sociedade. 

Em Jataí, a posse da terra, historicamente, tem representado mais que economicamente, 

condições para a aceitação social. 

Desse modo, por hora encerra-se essa pesquisa, com a certeza de que a busca pelo 

conhecimento nunca cessa, porque cada novo aprendizado leva-nos sempre a uma nova 

interrogativa, a um novo questionamento, a novos debates, uma nova curiosidade, a inúmeras 

outras possibilidades e respostas. E essas respostas têm que ser dadas no sentido de melhorar 

e trazer uma melhor qualidade de vida aos mais necessitados, que pouco entendem sobre as 

normas e funcionalidade espacial em que vivem. Neste sentido, a pesquisa cumpre seu papel 

social. 
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AXEXO A – História de Jataí – GO. 

 

Emancipação 

De acordo com certos historiadores, Jataí começa sua história em setembro de 1836, quando Francisco Joaquim Vilella e seu filho, José 

Manoel Vilella, procedentes de Minas Gerais, entraram nos sertões do sudoeste goiano pelo município de Rio Verde, formando uma 

Fazenda de criação de gado às margens dos rios Claro e Ariranha. A Fazenda Ariranha foi adquirida em 26 de dezembro de 1857.  Em 7 de 

agosto de 1864, o município de Rio Verde perde grande parte de seu território ao ser criada a Freguesia do Divino Espírito Santo de Jataí.  

 

Em 17 de agosto do mesmo ano, o governo de Goiás publica em lei a elevação do território à categoria de distrito. Nessa mesma época Jataí 

vivia o clima da Guerra do ParÁguai, pois sediava um depósito de abastecimento das tropas em marcha para a zona de conflito. No ano de 

1875, Jataí já possuía um respeitável comércio no setor da pecuária, juntamente com a atividade agrícola, que também se despontava 

promissora, exercida manualmente.  

 

Em 28 de julho de 1882, o governo da província divulga a Resolução da Assembléia Legislativa, na qual eleva a Freguesia de Jataí à 

categoria de Vila com a denominação de Vila do Paraíso, e foi solenemente instalada em 2 de março de 1885. Em 20 de fevereiro de 1890, a 

história de Jataí muda com a publicação do decreto nº 22 do governo da província, criando o município de Jataí e desligando-o de Rio Verde. 

 

Gentílico: Jataíense. 

 

Formação Administrativa. 

Distrito criado com a denominação de Paraíso, pela lei provincial ou resolução provincial nº 362, de 17-08-1864.  

 

Elevado à categoria de vila com a denominação de Paraíso, pela lei provincial ou resolução provincial nº 668, de 29-07-1882, desmembrado 

de Rio Verde. Sede na Freguesia de Paraíso. Constituído do distrito sede. Instalado em 02-02-1885. 

 

Elevado à condição de cidade com a denominação de Jataí, pela lei estadual nº 56, de 31-05-1895.  

 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece constituído de 2 distritos: Jataí e São Sebastião da Pimenta. 
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Pela lei municipal de 1918, são criados os distritos de Caçú e Serra do Cafezal e anexados ao município de Jataí.  

Nos quadros de apuração do recenseamento geral de I-IX-1920, o município aparece constituído de 4 distritos: Jataí, Caçú, Pimenta ex-São 

Sebastião da Pimenta e Serra do Cafezal.  

  

Pela lei municipal de 06-1921, é criado o distrito de Corrente e anexado ao município de Jataí. 

 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 5 distritos: Jataí, Caçú, Corrente, São Sebastião da 

Pimenta ex-Pimenta e Serra do Cafezal. 

 

Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece constituído de 4 distritos: Jataí, Caçú, São Sebastião da 

Pimenta e Serra do Cafezal. Não figurando o distrito de Corrente.  

 

Pelo decreto-lei estadual nº 557, de 30-03-1938, o distrito de São Sebastião da Pimenta voltou a denominar-se simplesmente Pimenta. No 

quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 5 distritos: Jataí, Caçú, Pimenta ex-São Sebastião de 

Pimenta e Serra do Cafezal. Pelo decreto-lei estadual nº 8305, de 31-12-1943, o distrito de Serra do Cafezal passou a denominar-se Nuputira 

e Pimenta a chamar-se Itarumá. No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 4 distritos: Jataí, 

Caçu, Itarumá ex-Pimenta e Nuputira ex-Serra do Cafezal. Pela lei municipal nº 25, de 12-03-1949, é criado o distrito de Aporé ex-povoado, 

criado com terras desmembrada do distrito de Itarumã e anexado ao município de Jataí. Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o 

município é constituído de 5 distritos: Jataí, Aporé, Caçu, Itarumã e Nuputira.  

Pela lei estadual nº 754, de 21-07-1953, desmembra do município de Jataí o distrito de Itarumã. Elevado á categoria de município.  

 

Pela lei municipal nº 173, de 07-08-1953, é criado o distrito de São João ex-povoado, criado com terras desmembrada do distrito de Aporé e 

anexado ao município de Jataí e ainda sob a mesma lei acima citado o distrito de Nuputira passou a denominar-se Serranópolis.  

 

Pela lei estadual nº 772, de 16-09-1953, complementa da pela lei estadual nº 1274, de 14-12-1953, desmembra do município de Jataí o 

distrito de Caçú. Elevado á categoria de município.  

 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 4 distritos: Jataí, Aporé, São João e Serranópolis ex-Nuputira.  

 

Pela lei estadual nº 2091, de 14-11-1958, desmembra do município de Jataí o distrito de São João. Elevado à categoria de município coma 

denominação de Itajá. 
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Pela lei estadual nº 2107, de 14-11-1958, desmembra do município de Jataí o distrito de Aporé. Elevado á categoria de município.  

 

Pela lei 2116, de 14-11-1958, desmembra do município de Jataí o distrito de Serranópolis. Elevado á categoria de município.  

 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 

31-XII-1968.  

 

Pela lei estadual nº 7444, de 30-11-1971, é criado o distrito de Aparecida do Rio Doce e anexado ao município de Jataí. 

 

Pela lei estadual nº 7478, de 02-12-1971, é criado o distrito de Perolândia e anexado ao município de Jataí.  

 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1983, o município é constituído de 3 distritos: Jataí, Aparecida do Rio Doce e Perolândia.  

 

Pela lei estadual nº 11402, de 16-01-1991, desmembra do município de Jataí o distrito de Aparecida do Rio Doce. Elevado à categoria de 

município. 

 

Pela lei estadual nº 11405, de 16-01-1991, desmembra do município de Jataí o distrito de Perolândia. Elevado á categoria de município.  

 

Em divisão territorial datada de 2003, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.  

 

Alteração toponímica municipal Paraíso para Jataí alterado, pela lei estadual nº 56, de 31-05-1895. 
 

  Fonte base: IBGE 2009.
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ANEXO B – Fundo Centro-Oeste (FCO) Empresarial. 

 

 

Quem produz no Centro-Oeste tem o apoio do Banco 

do Brasil, que coloca à disposição de sua Empresa o 

FCO Empresarial, uma linha de crédito com 

condições especiais, com encargos financeiros, 

prazos e limites compatíveis com as diversas 

atividades produtivas. 

Os recursos estão disponíveis em quatro programas cuja finalidade é financiar os bens e 

serviços necessários à importação, ampliação, modernização e reformas que promovam o 

desenvolvimento na indústria, turismo regional, setores do comércio e serviço e infra-

estrutura econômica. 

 

  
 

   

 

   
  

  
 

 

Encargos Financeiros 

Porte Taxa Efetiva a.a. Taxa Nominal a.a. 

Micro empreendedor Individual 6,75 6,55 

Microempresa 6,75 6,55 

Empresa de Pequeno Porte 8,25 7,95 

Empresa de Médio Porte 9,50 9,11 

Empresa de Grande Porte 10,00 9,57 

Obs.: Para operações em dia, é concedido ―Bônus de adimplência‖ de 15%, a ser aplicado 

sobre os juros pagos integralmente até a data do vencimento.  

 

Classificação das Empresas quanto ao Porte:  

Com base no faturamento bruto apurado no último exercício fiscal das empresas/grupos, 

observados os parâmetros a seguir: 

 

Micro-empreendedor Individual Até R$ 36 mil 

Micro Até R$ 240 mil 

Pequena Acima de R$ 240 mil até R$ 2.400 mil 

Média Acima de R$ 2.400 mil até R$ 35 milhões 

Grande Acima de R$ 35 milhões 
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Observações: 

 No caso de empresas em instalação, será considerada a previsão de faturamento no 

primeiro ano de produção efetiva do projeto; 

 Quando o proponente fizer parte de grupo empresarial, a definição do porte 

acompanhará a classificação do grupo empresarial a que pertença; 

 Considera-se grupo empresarial o conjunto de empresas com personalidade jurídica 

distinta submetida a controle único ou com interdependência econômica, financeira 

ou administrativa. 

 

Limite de Financiamento 

 

A) Investimento - sobre o valor total dos itens financiáveis poderão ser aplicados os 

percentuais a seguir:  

 

 

Porte Massoregiões de Águas Emendadas 

e Faixa de Fronteira 

Demais Municípios 

Estagnada 

até 

Dinâmica 

até 

Alta 

Renda 

até 

Estagnada 

até 

Dinâmica 

até 

Alta 

Renda 

até 

Micro-

empreendedor 

Individual 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Micro/Pequeno 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Médio 95% 95% 90% 90% 90% 85% 

Grande 90% 90% 80% 80% 80% 70% 

 

Notas 
 

1. Para efeito de enquadramento de proposta no limite financiável, será considerada a 

tipologia do município de localização do empreendimento, conforme definições do 

Ministério da Integração Nacional, constantes na Programação do FCO. 

2. Para o financiamento de empreendimento desenvolvido em mais de um município, o 

limite financiável será atribuído ao município que possuir o maior volume de recursos do 

empreendimento, observada a tipologia definida pelo Ministério da Integração Nacional.  

 

B) Capital de Giro Associado - 30% do valor financiado pelo FCO para investimento. 

C) Aquisição de matéria-prima e insumos e formação de estoques para vendas, 
mediante pagamento direto ao fornecedor ou apresentação pelo beneficiário de nota fiscal de 

compra, limitado aos seguintes valores: 
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Porte Valor Financiável 

Micro-empreendedor Individual Até R$ 5 mil 

Micro Até R$ 90 mil 

Pequena Até R$ 270 mil 

Média Até R$ 400 mil 

Grande Até R$ 800 mil 

Tetos dos Financiamentos 

Assistência Máxima – A assistência máxima global com recursos do Fundo está limitada a:  

a)    R$ 15 mil, por microempreendedor individual;  

b)    R$ 20 milhões, por cliente, grupo empresarial ou grupo agropecuário 

Obs.: Em caráter de excepcionalidade, os Conselhos de Desenvolvimento dos Estados - 

CDEs e do Distrito Federal  poderão conceder anuência prévia em carta-consulta de valor 

superior a R$ 20 milhões,  respeitados:  

- teto máximo de financiamento, de R$ 200 milhões por cliente, grupo empresarial ou grupo 

agropecuário;  

- limite de 51%, fixado na Resolução nº 197, de 20.06.2003; 

- previsão de disponibilidade de recursos orçamentários de cada Unidade Federativa para 

projetos de alta relevância e estruturantes, preferêncialmente, localizados em regiões de 

economia estagnada definidas pelos CDEs, e para empreendimentos turísticos nas cidades-

sedes da Copa do Mundo de 2014 e área de influência.  

 

Assistência Máxima para financiamentos na modalidade de Project Finance a serem 

concedidos a Sociedades de Propósito Específico (SPE) – R$ 100 milhões, em caráter de 

excepcionalidade, para projetos de alta relevância e estruturantes, preferêncialmente, 

localizados em regiões de economia estagnada definidas pelos CDEs, e para 

empreendimentos turísticos nas cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014 e área de 

influência. Não impacta o teto anterior.  

 

Assistência Máxima para adequação das instalações às normas ambientais de empresas 

com atuação na revenda de combustíveis e lubrificantes para veículos - R$ 600 mil por 

tomador/grupo econômico. Restrito a empreendimentos já existentes e demandantes de 

regularização à legislação ambiental. 
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Prazos de Pagamento Investimento 

 

Linha de Crédito 
Prazo 

total até 

Carência 

até 

Desenvolvimento Industrial 12 anos 3 anos 

Desenvolvimento dos Setores Comercial e de Serviços 12 anos 3 anos 

Desenvolvimento do Turismo Regional 12 anos 3 anos 

Desenvolvimento do Turismo Regional - no caso de meios de 

hospedagem 
20 anos 5 anos 

Infra-Estrutura Econômica 15 anos 5 anos 

Infra-Estrutura Econômica - para empreendimentos estruturantes 

de grande vulto. Considerados de alta relevância em setores 

estratégicos para o desenvolvimento econômico e social da 

região Centro-Oeste, desde que justificado no Projeto 

20anos 5 anos 

Capital de Giro associado a investimento para todas as linhas de 

crédito 
3 anos 1 ano 

Caminhões novos e usados com até 4 anos de fabricação para 

todas as linhas de crédito 
6 anos 2 anos 

 

Aquisição de Insumos, Matéria-prima e Formação de Estoques para venda.  

Todas as linhas de crédito para:  

 MPE - até 24 meses, com carência até 6 meses; 

 MGE - até 18 meses, com carência até 6 meses. 

Garantias 

 Fundo de Aval às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (FAMPE); 

 Pessoais (aval ou fiança); 

 Bens financiados e/ou outras garantias reais. 
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ANEXO C – Roteiro de entrevista com pecuaristas de Jataí  
 

(Roteiro adaptado de FOCKINK 2007) 
 

Data da entrevista:___/___/________  

Local:________________________________  

 

Identificação do entrevistado  

1. Nome:___________________________________________________________________  

2. Sexo: (   ) feminino   (   ) masculino    Data de Nascimento:____/____/_______ 

3. Endereço Residencial:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Nível de Escolaridade:______________________________________________________ 

5. Estado Civil:______________________________________________________________ 

 

Informações familiar  

6. Tem Filhos: (   ) Não      (   )Sim            Quantos: _________________________________ 

7. Sua família gosta da fazenda? (  ) Sim    (  ) Não  

Por quê?_______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

8. Quem mais o acompanha nas atividades da propriedade: (  ) A esposa    (  ) Os filhos ( ) 

nenhum 

9. Na sua falta, considera que eles continuarão nesta atividade? (  ) Sim  (  ) Não 

 

Informações sobre a propriedade  

10. Forma de aquisição da propriedade: (   ) herança   (   ) compra 

11. Qual o tamanho da propriedade?_____________________________________________ 

12.  Há quantos anos reside na propriedade?______________________________________  

13.  Quantas pessoas residem na propriedade?_____________________________________ 

14. A propriedade possui: (   ) trator   (   ) ordenha mecânica  (   ) outro maquinário. 

Qual?____________________________________________________ (    ) energia elétrica  

15. O senhor quando necessário, busca algum tipo de consultoria técnica para a sua atividade? 

(   ) sim  (   ) não. Com que freqüência? ___________________________________________ 

16. Quantos funcionários têm? Contrata agregados quando necessário? Quantos, quando e 

para quais atividades?___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

17. O que é criado na propriedade? : (   ) gado de corte (   ) gado leiteiro (   ) Outros.  

Qual?______________________________________________________________________  

18. Qual o destino do rebenho ou produção?______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

19. Trabalha com outra atividade que não seja a pecuária: (   ) Não  (   ) Sim.  

Qual?______________________________________________________________________ 

20. Em sua opinião, quais os fatores que facilitam ou dificultam a atividade da pecuária?  

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

21. Tem vontade de mudar de atividade? Justifique sua resposta.______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

22.  Você está satisfeito com a propriedade?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

23. Como o senhor classifica sua propriedade? (   ) Muito boa     (   ) Boa     (   ) Ruim  

Por quê?____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

24. Quais são os seus planos e metas para a sua propriedade?_________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

25. Tem vontade de trabalhar com outro tipo de atividade? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

26.   Algum comentário que queira fazer: ________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIDO PELA ATENÇÃO! 
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ANEXO D – Dez grandes fazendeiros pioneiros em Jataí e região (GO) 

 

 

 

Fazendeiro Família 
 

 

 

 

José Antônio de Carvalho (1819 - 1911) – com 16 filhos deixou a maior descendência em Jataí. 

Seu inventário contém 222 páginas, das quais, 19 só para relatar seus bens, desde Fazendas, terras, 

gado, dinheiro em espécie, dívidas ativas, etc. Para se ter uma ideia de suas posses, quando ele 

faleceu em maio de 1911, tinha a receber, só de dívidas, o correspondente a 10.000 vacas. 

1º Casamento: Maria Vitória Gouveia de Morais (Esposa) 

  

Filhos: Maria Bárbara de Carvalho (1846) 

             José Firmino de Carvalho (1848) 

             Isabel Maria de Carvalho (1850) 

             Francisco Antônio de Carvalho (1852) 

             Joaquim Antônio de Carvalho (1854) 

             Antônio José de Carvalho (1856) 

             João José de Carvalho (1858). 

 

2º Casamento: Ambrosina Justiniana Lopes Cançado (Esposa) 

 

Filhos:  Francisca Maria de Carvalho (n. 1866) 

              Umbelina Maria de Carvalho (n. 1868) 

Maria Umbelina de Carvalho (n. 1870) 

José Antônio de Carvalho Júnior (Zeca Lopes) (n. 1872) 

Cândida Emília de Carvalho (Dota) (n. 1874) 

Manuel Antônio de Carvalho (Neca) (v1876)  

Moisés Lopes de Carvalho (Zico) (n. 1878) 

Ana Rosa de Carvalho (n. 1880) 

Antônia Justiniana de Carvalho (n. 1882). 

              

  

 

José de Carvalho Basto – Um dos pioneiros de Jataí, nasceu em 1818, filho de Manuel Carvalho 

Basto e Rita Aurora Prado, moradores em França, SP. Casou se com Ana Cândida Gouveia de 

Morais, filha de José Joaquim de Morais e Isabel Maria de Gouveia. Foi Moderador em todo o 

processo de criação de Jataí. Ser humano pautado, eficiente, bondoso, prestativo e firme. Foi o 

primeiro Intendente, cargo que exerceu por vários anos de 1884 a 1898. Respondeu pelo posto de 

Escrivão do Cartório, Juiz de Paz e até Juiz de Direito. José de Carvalho Basto e Ana Cândida 

Gouveia de Morais 10 filhos. 

1º Casamento: Ana Cândida Gouveia de Morais (Esposa) 

  

Filhos: Manuel Carvalho Bastos (n. 1840) 

             João Manuel de Carvalho (n. 1842) 

             Ana Rosa de Carvalho (n. 1854) 

             Margarida Cândida de Carvalho (n. 1856) 

             Flávio Antônio de Carvalho (n. 1858 e m. em 1879) 

             Antônio Cândido de Carvalho (n. 1860) 

             José Thiago de Carvalho (n. 1862)  

             José Feliciano de Carvalho (n. 1864) 
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             Honorato de Carvalho (n. 1866) 

             Maria Silvéria de Carvalho.  

 

2º Casamento: Ana Maria Vieira (Esposa) 

  

  
José Manuel Vilela – filho natural de Francisco Joaquim Vilela e Floriana Borges da Silva, 

batizado em Coqueiral em 18 de abril de 1815. Nasceu, no entanto, 1812. Casou com Leocádia 

Perpétua da Silveira, de Piumhi, filha de José da Silveira Fernandes e Isabel Cândida de São José. 

Portanto irmã de Severina Carolina da Silveira mulher de seu irmão Manuel Francisco Vilela. José 

Manuel Vilela e Leocádia tiveram 9 filhos. 

Casamento: Leocádia Perpétua da Silveira (Esposa) 

  

Filhos: Maria Júlia Vilela (n. 1838) 

             Joaquim Francisco Vilela (n. 1840) 

             Prudenciana Maria Vilela (n. 1842) 

             Genoveva Maria Vilela  

             José Manuela Vilela Jr (n. 1847 e m. em 1897) 

             Francisco Joaquim Vilela  

             Isabel Cândida Vilela (n. 1850)  

             Antônio Saturnino Vilela (n. 1852) 

             Balduina Cândida Vilela (n. 1854). 

              

  
José Vilela Junqueira – nascido provavelmente em 1816 e batizado em boa esperança a 

19/11/1820. Casado em Coqueiral em 13/11/1836 com sua prima Maria Esméria Vilela, nascida 

em Serranos em 1819, filha de Francisco Joaquim Vilela e Ana Esméria Alves. José Vilela 

Junqueira casou-se, provavelmente, com 20 anos, na mesma época que sua irmã Maria Leopoldina 

se casou com José do Carmo Goulart. Em 1838 vieram para a região de Caiapônia com José 

Manuel Vilela, seu cunhado, e mais um grupo de parentes, como seu primo e concunhado Gabriel 

Junqueira Vilela, que era casado com Felicidade Esméria Vilela, irmã de sua esposa. Capitão José 

Vilela Junqueira e Maria Esméria Vilela tiveram cinco filhos. 

 

Casamento: Maria Esméria Vilela (Esposa) 

  

Filhos: Joaquim Vilela Junqueira (Faz. Lagoa) 

             João Batista Vilela (Faz. Vauzinho) 

             Antônio Batista Vilela (Faz. Três Pontes) 

             Ana Junqueira Vilela (Faz. Das Araras) 

             Prudenciana Junqueira Vilela (Faz. Córrego D‘Anta). 

  
Joaquim Fabiano Vilela – filho de Francisco Joaquim Vilela e Ana Esméria de Andrade casou-se 

com Graciana Antônia da Silveira, filha de José da Silveira Fernandes e Isabel Cândida de São 

José, vieram morar na Fazenda do Bonsucesso. Joaquim Fabiano, irmão de José Manuel Vilela e 

Graciana, irmã de Leocádia Perpétua da Silveira, tiveram 5 filhos.  

  

Casamento: Graciana Antônia da Silveira (Esposa) 

  

Filhos: Francisco Fabiano Vilela 

Jerônimo José Fabiano Vilela 

Fabiana Morais Vilela 

Ana Esméria Vilela 

Maria Isabel Vilela. 
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Manuel Francisco Vilela – nascido em 1809, falecido em 21-02-1898. Casou-se com Severiana 

Carolina da Silveira, filha de José da Silveira Fernandes e Isabel Cândida de São José, tiveram 10 

filhos.  

Casamento: Severiana Carolina da Silveira (Esposa) 

  

Filhos: Berlamino da Silveira Vilela cc Ana Junqueira Vilela 

(moradores em Caiapônia, Fazenda Cana Verde) 

Ana Cândida Vilela cc Pedro Luís de Andrade 

(PedroCuiabano) 

Maria da Silveira Vilela cc José Quirino de Morais 

Prudenciana Maria Vilela cc José Francisco Franco 

Isabel da Silveira Vilela cc Jonas de Freitas Franco 

Júlia Maria Vilela cc 1º Juvenal Carneiro Leão – 2º Pedro 

Luís de Andrade 

Francisco da Silveira Vilela cc Maria Júlia Vilela Junqueira  

Severino Joaquim Vilela cc Júlia Vilela Junqueira 

Aureliano José Vilela cc Ana Clara da Silveira Vilela (veio 

para Caiapônia) 

Prudenciana Vilela casada com Gabriel Joaquim Vilela 

 
  
José Primo da Costa Lima – nascido em 1807, falecido em 1-4-1884. José Primo da Costa Lima e 

seu irmão Justino da Costa Lima foram os pioneiros na região da Serra do Cafezal, hoje 

Serranópolis, aonde o primeiro chegou por volta de 1842, e o outro 4 anos depois. As terras por 

eles posseadas e adquiridas chegaram a um total de 92.000 alqueires. José Primo da Costa Lima 

casou-se com Ana Claudina de Nazaret, com quem teve 12 filhos. 

Casamento: Ana Claudina de Nazaret (Esposa) 

  

Filhos: Francisco Pereira de Lima (n. 1827 em Ituiutaba MG) 

João Cândido de Lima Franco (n. 1829) 

José Silvestre da Costa Lima (n. 1831) 

Manuel da Costa Lima (n. 1834) 

Anna Flausina de Lima (n. 1836) 

Maria Emília da Conceição (n. 1839) 

Antônio Apolinário Franco (n. 1842) 

Joaquim Avelino Franco (n. 1844) 

Mariana Clara de Lima (n. 1846) 

Benta Francisca Romana (n. 1848) 

Silvestre da Costa Lima (n. 1850) 

Balbina Carlota do Carmo (n. 1852) 

 
  
Justino da Costa Lima – nascido em 1809, Justino da Costa Lima enviuvou-se em 1863, logo 

depois voltou para Minas Gerais para a cidade de Prata. Depois de se instalar a Vila de Prata, em 2 

de dezembro de 1855, desmembrando-se de Uberaba, em sua 7ª Câmara, já no quatriênio 1877/80 

foi eleito vereador Justino da Costa Lima. Sendo reeleito até 1888, quando o Presidente da Câmara 

Casamento: Joaquina Euflávia do Carmo (Esposa) 

  

Filhos: José Inocêncio da Costa Lima (n. 1835) 

Ana Justina do Carmo (1837) 
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era Manoel Francisco Vilela, irmão de José Manuel Villela. Justino da Costa Lima casou-se em 

1834 com Joaquina Euflávia do Carmo (n. 1814 – falecida em 1863), filha de João Inácio Franco e 

Benta Francisca Romana; Np de Manuel Inácio Franco e Maria Rosa de Souza. Justino e Joaquina 

tiveram 8 filhos. 

Martiniano da Costa Lima (n. 1838) 

Francisco Damasceno de Lima (n. 1840) 

Maria Eduarda da Conceição (n. 1849) 

Gabriel Evaristo da Costa Lima (n. 1852) 

Iria Euflávia do Carmo (1852) 

João Joaquim Franco de Lima (n. 1858) 

 
  
Joaquim Antônio de Morais – nascido em 1773, sem dúvida alguma, o patriarca, formador da 

grande família Morais, no Triângulo Mineiro, Goiás e Mato Groso, o doador do patrimônio de São 

José do Tijuco, vindo seus filhos para Rio Verde, Jataí, Mineiros e leste mato-grossense. Casou-se 

com Vitória Maria da Conceição, com quem teve 11 filhos. 

 

Casamento: Vitória Maria da Conceição (Esposa) 

  

Filhos: José Joaquim de Morais - (n. 1799) 

Joaquim Antônio de Morais - (n. 1801) 

Mariana Joaquina de Morais - (n. 1803) 

Gabriel Antônio de Morais - (n. 1805) 

Luiz Antônio de Morais - (n. 1807) 

Antônio Joaquim de Morais - (n. 1809) 

Francisco (Antônio) de Morais – (n. 1811) 

Carlota Brandina de Morais – (n. 1812) 

Quirino Antônio de Morais – (n. 1814) 

Maria de Morais – (n. 1816) 

Ana de Morais - (n. 1820) 

 
  
Serafim José de Barros – filho de José Rufino de Barros e Joana Umbelina de Jesus. Mineiro de 

Ouro Preto, um dos primeiros boiadeiros que apareceu no sudoeste goiano para comprar gado dos 

fazendeiros da região. Casou-se com Prudeciana Maria Vilela, filha de José Manuel Vilela, porém 

não tiveram filhos. No entanto, o Capitão Serafim teve um filho com uma índia de Poconé (MT), 

nascendo Antônio José de Barros. Com uma desconhecida em Minas Gerais teve Romualda 

Balbina de Barros. Serafim José de Barros faleceu no dia 19 de abril de 1899. 

Oscar Leal, em ―Viajens às Terras Goianas‖ descreve sua estada na Fazenda do Capitão 

Serafim ―Valeu-nos a distancia que foi pequena, até à Fazenda do Capitão Serafim José de Barros, 

que não deixou-nos por forma alguma continuar debaixo de chuva a viagem n‘este dia. Esta 

Fazenda é a mais importante que conheci em todo o estado de Goyaz. Numerosos curraes a 

centralisam, que servem para apartação do gado no meio d‘elle ergue-se o vistoso edifício em que 

residia o amável cidadão, que tantas provas deu-me de seu ameno modo de tratar as pessoas que 

tem a felicidade de ali chegar. O comendador Serafim de Barros é mineiro, muitíssimo laborioso, 

alegre, pronto para servir, e um amigo em quem nos devemos confiar. 

Nesta ocasião mostrava-se abatido com o falecimento de um velho artista portuguez, de 

Casamento: Prudenciana Maria Vilela (Esposa) 

  

Filhos: Antônio José de Barros (fora do casamento) 

Romualda Balbina de Barros (fora do casamento) 
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nome Miranda, e lamentava a falta que o mesmo fazia em toda a comarca, onde deixou notáveis 

obras de carpintaria, bem longe de serem imitadas pelos seus colegas goyanos. 

O Capitão Serafim José de Barros foi uma pessoa de muita importância, na criação da 

cidade de Jataí. Por esta veremos a sua atuação na criação da cidade e sua emancipação junto ao 

sogro José Manuel Vilela e José Carvalho Bastos.  

Apesar das instancias do agradável cidadão, continuamos a viajem à uma hora da tarde do 

dia seguinte‖.  

 

  

 

GLOSSÁRIO DO ANEXO D 
 

cc - casado (a) com 

c - com (filho com...) 

np - neto (a) paterno 

nm - neto (a) materno 

nc - não casou 

n - nasceu 

m - morreu 

nf - não teve filho  

fc - faleceu criança 

 
 

 
Fonte: LIMA, Binômino da Costa; FRANÇA, Almério Barros. Primeiros Fazendeiros do Sudoeste Goiano e do Leste Mato-Grossense. Jataí (GO): Sudográfica – Brasil 2004. 

Org.: SILVA, F. B., 2011.
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Seguindo o boi e descobrindo o território e suas belezas no município de Jataí  

 

    

    

    

    

    

    

    
 

Fonte: Fotos de campo/ Francis & Valdeni Menezes de Assis. 

Org.: Do autor. 


