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RESUMO 

 

O estudo da questão agrária brasileira possibilita inúmeras discussões, principalmente pela 

alta concentração de terras que há em um país com dimensões continentais como o Brasil. 

Assim, a partir de 2004, com a criação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

-PNPB- abre-se um novo leque de discussões, tendo em vista que a matéria prima para o 

biodiesel em diversas regiões brasileiras, como o Centro-Oeste, tem sido a soja, com isso, 

áreas antes destinadas à produção de pluriculturas estão produzindo monocultura. No 

Sudoeste Goiano, importante região produtora de grãos, os assentamentos estão sendo 

invadidos pela soja. O presente estudo objetiva traçar um histórico e analisar as influências da 

introdução e evolução da produção agrícola destinada ao biodiesel, no assentamento Três 

Pontes, em Perolândia (GO), destacando os reflexos ambientais e socioeconômicos segundo a 

percepção dos agricultores assentados. Com a utilização de técnicas do Diagnóstico Rural 

Participativo - DRP-, entrevista semiestruturada, visou-se à obtenção direta de informação 

primária, aspectos quantitativos, traduzindo em números as opiniões e informações 

analisadas; e qualitativos traduzidos por aquilo que não pode ser mensurável, observando a 

realidade e o sujeito como elementos indissociáveis. Os resultados da pesquisa apontam para 

uma descaracterização desse ator local, pois houve abandono da pluricultura em detrimento 

do plantio de soja, os pequenos produtores que aderiram ao PNPB deixaram de produzir 

alimentos. Sob o argumento de que o PNPB objetiva a inclusão social e o desenvolvimento 

regional via geração de emprego e renda, o Governo Federal incentivou a criação de laços 

entre empresas do agronegócio, que se beneficiam com incentivos fiscais do próprio Governo 

e os agricultores familiares, descaracterizando e transformando esse segmento, que é 

essencial, não só para a segurança, mas também para a soberania alimentar nacional. 

 

Palavras-chave: Agricultura Familiar. Monoculturas. Reconfiguração espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The study of Brazilian agrarian question enables numerous discussions, particularly by the 

high concentration of land that is in a country with continental dimensions like Brazil. So 

starting in 2004 with the creation of the National -PNPB- Biodiesel Production and Use 

Program opens a new range of discussions given that the raw material for biodiesel in several 

Brazilian regions, such as the Midwest, has been soybeans, thus, areas previously used for the 

production of pluriculturas are producing monoculture. In southwest Goiás, major grain 

producing region, the settlements are being invaded by soy. This study aims to draw a 

historical and analyze the influence of the introduction and development of agricultural 

production for biodiesel in the settlement Three Bridges in Perolândia (GO), highlighting the 

environmental and socioeconomic consequences as perceived by the resettled farmers. Using 

techniques of Participatory Rural Appraisal - DRP-, semi-structured interview, aimed to the 

direct obtaining primary data, quantitative aspects, translating into numbers the opinions and 

information analyzed; and qualitative translated for what can not be measured by observing 

the reality and the subject as inseparable elements. The survey results point to a 

mischaracterization that location actor because there was abandonment of multi-culturality at 

the expense of soybean planting, small producers who joined the PNPB left to produce food. 

On the grounds that the objective PNPB social inclusion and regional development by 

generating employment and income, the federal government encouraged the creation of links 

between agribusiness companies that benefit from the tax incentives own government and 

farmers, descaracterizando and transforming this segment, which is essential, not only for 

security but also for national food sovereignty. 

 

Keywords: Family Farming. Monocultures. Spatial reconfiguration. 
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INTRODUÇÃO  

 

A necessidade de alterações nas relações entre homem e natureza vem gerando nas 

últimas décadas discussões em relação à forma de lidar com os efeitos das ações antrópicas 

sobre o ambiente. Nesse sentido, a mudança da matriz energética atual, de origem fóssil, 

fomenta a busca por fontes de energias alternativas. O fato de vários resultados de pesquisas 

apontarem mudanças climáticas e o esgotamento do atual modelo energético tornou notória a 

expansão dos biocombustíveis nos últimos anos. 

Dessa forma, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) vislumbrou na 

expansão dos biocombustíveis a possibilidade de inserir o pequeno produtor rural ao mercado, 

via incentivos às empresas que comprassem matéria prima desse segmento. Para isso o 

Governo Federal tem enfatizado a oportunidade de crescimento econômico do País apoiado 

na política de produção de biocombustíveis; o etanol por seus resultados efetivos desde sua 

incorporação, na década de 1970, à matriz energética brasileira através do Programa Nacional 

do Álcool (PROÁLCOOL), e mais recentemente, o biodiesel, que tem se mostrado como uma 

alternativa promissora.  

Com isso, durante o primeiro mandato do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

no ano de 2004, foi implantado o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 

(PNPB), objetivando a implementação, de forma sustentável, tanto técnica, como 

economicamente, da produção e uso do biodiesel, com enfoque na inclusão social e no 

desenvolvimento regional, via geração de emprego e renda.  É importante ressaltar que no 

contexto global as preocupações com a segurança energética, sequestro de carbono e a 

emissão de gases de efeito estufa (GEE), geraram, como já mencionado, aumento da demanda 

por fontes de energia renovável, e nesse sentido o Brasil aparece com certo protagonismo 

nesse cenário que se constrói. 

Contudo, a natureza da política pública implantada, PNPB, gera a discussão aqui 

posta, pois, tal política se propõe a fazer avançar econômica e socialmente o pequeno 

produtor de alimentos utilizando dentre outros, a monocultura, ou seja, o mesmo modelo 

adotado pelo agronegócio e que é apontado como responsável por inúmeros problemas, como 

a pobreza e as desigualdades sociais da atual sociedade (BUAINAIN; PIRES, 2003). O 

modelo aí posto, agroexportador de commodities, coloca o Brasil como um dos países mais 

desiguais do mundo, mesmo estando entre as dez maiores economias mundiais; desigualdade 

essa que faz estudiosos como Buainain e Pires (2003), Fernandes (2003) e Oliveira (2007) 
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acreditarem que a reforma agrária seria a única forma de promover o desenvolvimento 

socioeconômico no País. 

Se há coerência na teoria de que o desenvolvimento socioeconômico do Brasil passa 

pela reforma agrária, é importante se observar de que forma esta tem se dado, pois os 

“assentados”, que se enquadram como objeto de abrangência do PNPB, segundo Benincá 

(2009), muitas vezes ocupam áreas não agricultáveis ou impróprias para a pecuária, além de 

apresentarem um quadro socioeconômico e cultural que os coloca em dificuldade de acesso 

tanto da renda quanto da informação, ficando claro que não basta apenas possibilitar o acesso 

a terra, é preciso criar as condições necessárias para que aqueles que se propõem a se fixarem 

no campo possam fazê-lo com dignidade. 

 É válido ressaltar, que mesmo em um contexto adverso, o pequeno produtor se 

destaca; dados do IBGE (2006) apontam que apesar de ocupar aproximadamente um quarto 

da área agricultável do País, a agricultura familiar responde por 38% do valor da produção, 

sendo diretamente responsável pela segurança alimentar dos brasileiros, e é nesse segmento 

que o PNPB tem se inserido. O fato é que hoje o pequeno produtor de alimentos tem sido 

levado a se transformar em “agricultor familiar”, aquele integrado ao mercado, enquanto o 

camponês não, passando a ser visto como um problema, considerando que do campesinato 

podem surgir o capitalista e o proletário (FERNANDES, 2003).  

Assim, a pesquisa aqui posta caminhou no sentido de entender essa reconfiguração 

espacial que busca sua consolidação, entendendo o espaço como os movimentos da sociedade, 

que atribuem novas funções às formas geográficas, transformam a organização do espaço, 

criam novas situações de equilíbrio e ao mesmo tempo novos pontos de partida para um novo 

movimento. (SANTOS, 2006. p. 69)  

Para isso, é preciso entender o contexto em que está inserida essa reconfiguração 

espacial e nesse sentido, ao se analisar a trajetória da região Centro Oeste percebe-se que é a 

partir dos anos 1960, com a implantação do plano de desenvolvimento econômico, Plano 

Mauro Borges (PMB), cujas principais metas a serem alcançadas eram justamente a pecuária 

e agricultura, é que a região começa a ganhar relevo no cenário agropecuário.  

Após o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND/1975 - 1979), e do 

desenvolvimento da pesquisa agropecuária, com a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), é que o Centro-Oeste passa a ser mais explorado; o estado de 

Goiás e toda a Região Centro-Oeste receberam substanciais volumes de investimentos 

federais. Momento em que foi criado o Programa de Desenvolvimento do Cerrado - 

POLOCENTRO, programa que estimulava a expansão da agricultura empresarial tecnificada, 
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consolidando, assim a ocupação agroindustrial do Cerrado goiano, principalmente com o 

cultivo da soja e a utilização das tecnologias advindas da revolução verde. 

Nessa perspectiva, a partir da década de 1970, o Governo Federal estabelece no 

estado de Goiás, como uma de suas áreas prioritárias para investimentos, o eixo Rio 

Verde/Jataí, pois além de apresentar o perfil necessário para a obtenção dos benefícios 

financeiros, dispunha ainda, no caso de Jataí, de jazidas de calcário, elemento fundamental 

para a utilização intensiva dos solos do cerrado (RIBEIRO, 2003). 

É importante observar que, se por um lado há a preocupação, por parte dos militares 

nas décadas de 1960 e 1970 com a expansão agropecuária empresarial, por outro, há o 

abandono da agenda da reforma agrária, agenda que só será retomada com a redemocratização 

do Brasil em meados dos anos 1980 e pela pressão dos movimentos sociais como o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, (MST), Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

Igrejas, Sindicatos, Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento dos Atingidos 

por Barragens (MAB), dentre outros. 

Assim, a partir das reivindicações da sociedade civil organizada, a reforma agrária é 

retomada, mesmo que de forma tímida, e novos assentamentos são criados, inclusive em áreas 

destinadas à agropecuária empresarial, como aconteceu na Região Sudoeste goiana, como 

exemplo pode-se citar o Assentamento Rio Paraíso no município de Jataí (GO) considerado 

pelo MDA como modelo na produção de matéria prima para o biodiesel, além de possuir a 

Cooperativa Mista Agropecuária do Rio Doce (COPARPA) também reconhecida pelo MDA 

como a cooperativa mais organizada do estado de Goiás e que é responsável pela organização, 

juntamente com a CARAMURU, pela produção de matéria prima para o biodiesel em outros 

assentamentos da região, como o Assentamento Três Pontes, objeto dessa pesquisa.  

Nesse sentido, a escolha do Assentamento Três Pontes, localizado no município de 

Perolândia (GO), se dá pelo fato de vários produtores terem aderido ao programa nacional de 

produção e uso do biodiesel e estarem plantando monoculturas; com o agravante de o fazerem 

em uma região que compõe a cabeceira do Rio Claro, um dos mais importantes rios da Região 

Sudoeste de Goiás, correspondendo à divisa entre as bacias do Rio Paraná e do Rio Araguaia.  

 Dessa forma, a mudança que se processa no perfil da produção, de pluricultura para 

monocultura, se por um lado possibilita a inclusão social pregada pelo governo, por outro tem 

provocado a diminuição da produção de alimentos em um segmento tão importante para a 

segurança alimentar, conceito que apareceu pela primeira vez em 1974 na Conferência 

Mundial de Alimentação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO) e é entendido no sentido de assegurar o acesso aos alimentos para todos e 
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a todo momento, em quantidade e qualidade suficientes para garantir uma vida saudável e 

ativa (MACHADO et al., 2011, p. 19)  

 Em que pese à importância da segurança alimentar, vale ressaltar que há outros 

aspectos de igual relevância a serem observados, como por exemplo, a utilização inadequada 

de fertilizantes e agroquímicos que podem estar contaminando os córregos e rios que cortam o 

assentamento, e como já mencionado, fazem parte da área que compõe a nascente do Rio 

Claro, além de alterações na paisagem com diminuição da vegetação nativa visando à 

mecanização, o que acarreta, dentre outros, perda de solo através de erosões laminares e o 

consequente assoreamento dos cursos de água. 

O Estado tem se apoiado no discurso da inclusão social para justificar a entrada das 

monoculturas nas áreas dos pequenos produtores, não deixando claro quais serão os impactos 

sociais, econômicos e ambientais em longo prazo com essa alteração do perfil da produção do 

pequeno produtor de alimentos, principalmente em relação à segurança alimentar, tendo em 

vista sua importância para a mesa do brasileiro. 

Nesse contexto a pesquisa foi direcionada, com intenção de verificar a percepção do 

assentado sobre os impactos sócio-econômicos e ambientais, gerados a partir da mudança das 

atividades produtivas em seus lotes. Tendo como objetivo principal traçar um histórico e 

analisar as influências da introdução e evolução da produção agrícola destinada ao biodiesel, 

desenvolvida no assentamento Três Pontes, apresentando os reflexos ambientais e 

socioeconômicos para os assentados, segundo a percepção da própria comunidade. Para isso 

elencou-se como objetivos específicos: identificar as condições favoráveis/motivações à 

introdução do PNPB no Assentamento Três Pontes (período, forma e sujeito); descrever as 

mudanças ocorridas, segundo a percepção dos atores locais, nos aspectos ambientais e 

socioeconômicos a partir da adesão ao PNPB; e por fim analisar o efeito da mudança do 

sistema produtivo da comunidade assentada, em níveis local e regional. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Biocombustíveis  

 

As preocupações ambientais ganharam força a partir de 1972 em Estocolmo, e a 

criação, com a participação de 113 nações, do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, 

elaborando uma estratégia mundial de conservação da natureza. A partir da década de 1990, 

com a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), 

conhecida também como ECO-92 ou Rio-92, essa discussão ganhou importância em escala 

global. Assim, nas últimas décadas, questões como aquecimento global e as mudanças 

climáticas passaram a receber maior atenção, entrando de vez na agenda do desenvolvimento 

de praticamente todos os países (PLANALTO, 2013).  

Nesse sentido, as emissões de gases de efeito estufa, apontadas como contribuintes 

responsáveis por tais alterações tornaram-se alvo das políticas ambientais. Governos de todo o 

mundo, na busca por reduzir essas emissões, apostam na expansão da produção e do consumo 

de energia a partir de fontes renováveis (NYKO et al., 2013). Além desses aspectos de caráter 

ambiental, há outra preocupação, na próxima década pode-se atingir o ápice da produção de 

petróleo, seguido da diminuição da oferta e o constante crescimento da demanda. 

Nesse contexto, o Brasil apresenta certo protagonismo, pois desde a década de 1970, 

na qual se implantou o Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL), programa que resultou 

da crise do petróleo em virtude do aumento do preço internacional do barril, desenvolve 

pesquisas e tecnologias envolvidas na produção e no uso do etanol de cana-de-açúcar, 

apresentando hoje os menores custos de produção; além de ser ainda o maior exportador e o 

segundo maior produtor mundial desse biocombustível (NYCO et al., 2013). Contudo, é 

importante salientar que o PROÁLCOOL transformou-se num programa que beneficia as 

grandes empresas de equipamentos e os grandes usineiros. O resultado é a exclusão social, 

aumento do número de boias-frias e a invasão de áreas antes produtoras de grãos, como por 

exemplo, o Centro-Oeste. 

Assim como o PROÁLCOOL, o uso energético de óleos vegetais no Brasil também 

foi proposto na década de 1970, originando o Plano de Produção de Óleos Vegetais (PRÓ-

ÓLEO) para fins energéticos. Seu objetivo era gerar um excedente de óleo vegetal capaz de 

tornar seus custos de produção competitivos com os do petróleo. Previa-se uma mistura de 

30% de óleo vegetal ao óleo diesel, com perspectivas para sua substituição integral em longo 

prazo (BIODIESEL, 2013). 
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É importante ressaltar que tanto o PROÁLCOOL quanto o PRÓ-ÓLEO, segundo 

Wehrmann, et al. (2013), foram tecnologias desenvolvidas, a princípio, como resposta à crise 

estrutural do fornecimento de petróleo do início da década de 1970 e não por questões de 

cunho ambiental, que já ganhavam visibilidade a partir de Estocolmo 1972. Dessa forma, com 

a normalização do preço do barril do petróleo, tais alternativas perderam força, não mudando, 

no entanto, o fato de o Brasil ter introduzido em sua matriz energética os biocombustíveis.  

Assim, a necessidade de alterações nas relações entre homem e natureza tem gerado 

nas últimas décadas a discussão em relação à forma de lidar com os efeitos antrópicos sobre o 

ambiente e, nesse sentido, a mudança da matriz energética atual, de origem fóssil, fomenta a 

busca por fontes de energias alternativas. O fato de vários resultados de pesquisas apontarem 

mudanças climáticas e o esgotamento do atual modelo energético tornou notória a expansão 

dos biocombustíveis nos últimos anos, se antes a busca se deu por fatores econômicos hoje o 

discurso se apoia também nas questões ambientais.  

Confirmando o exposto, a produção mundial de etanol saltou de 20 bilhões de litros 

em 2001 para 50 bilhões de litros em 2007. É válido ressaltar que decisões políticas estão por 

trás de grande parcela dessa alta na produção, pois há obrigação de percentuais mínimos de 

consumo e de misturas aos combustíveis fósseis, e ainda subsídios e isenções de impostos à 

produção (GURGEL, 2013).  

Nessa perspectiva, no dia 28 de junho de 2005, o professor e ecossocioeconomista 

Ignacy Sachs na conferência "Da Civilização do Petróleo a uma Nova Civilização Verde: 

Biomassa, Nova Matriz Energética e Agricultura Familiar" coloca que, 

 

[...] a chegada dos biocombustíveis à vida adulta deve-se a três fatores: 

elevados preços do petróleo em razão da proximidade do pico da produção 

mundial nos próximos 10 a 20 anos e uma demanda em contínuo 

crescimento; dificuldades geopolíticas, com os custos cada vez maiores para 

os EUA e seus aliados manterem as linhas de abastecimento a partir do 

Oriente Médio, tornando-se mais vantajoso investir em alternativas do que 

continuar a administrar essa situação; e razões ambientais, pois para Sachs é 

evidente que o Protocolo de Kyoto ainda será altamente ineficiente para a 

redução das emissões de gases de efeito estufa, mesmo que seja realizado 

integralmente. 

 

Partindo do exposto por Sachs (2005), é importante se observar que o Brasil, apesar 

de aparecer como protagonista para a manutenção do cenário atual, não apresenta um 

planejamento interno e de longo prazo que possibilite sua saída da civilização do petróleo, a 

proposta aí posta não ultrapassa os limites da substituição do petróleo de origem fóssil, por 
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biocombustíveis. Podem-se incluir nesse ponto os vultosos investimentos do Brasil no pré-sal 

e a perspectiva de continuidade da atual matriz energética.  

Desse modo, entre os conflitos que envolvem a expansão agrícola no Brasil voltada 

para os biocombustíveis estão os impactos ambientais, principalmente a perda de 

biodiversidade; o discurso prega a preocupação com as questões ambientais, mas na prática o 

novo modelo também é gerador de impactos ambientais; prova do exposto é que o Conselho 

Mundial de Energia, World Energy Council (WEC), publicou um relatório em que três 

cenários da matriz energética mundial de 2050 até 2100 foram analisados. Nestes cenários, a 

energia produzida por biomassa, como biocombustíveis, entre outros, seria entre 17% e 27% 

do total da matriz global. O relatório considera que esse aumento de energia produzido pela 

biomassa traria graves implicações para os ecossistemas, e perda significativa de 

biodiversidade, demonstrando a importância de se pensar em longo prazo. 

No entanto, o Brasil, desconsiderando o exposto no relatório do WEC, tem na região 

Centro-Oeste sobre o bioma Cerrado, a principal área de expansão da cana, uma das matérias 

primas para os biocombustíveis. De 2006 a 2010, a área plantada dobrou de cerca de 600 mil 

ha para 1,2 milhão ha. Embora o Sudeste ainda represente a principal área de plantio de cana 

(66%), o Brasil Central já representa 13% do plantio, similar a áreas tradicionais como o 

Nordeste (ANDRADE, et al. 2013). Esse aspecto é relevante, tendo em vista que a opção 

brasileira é a obtenção do biodiesel via etílica. Sendo o Brasil um dos maiores produtores de 

etanol do mundo, isso parece não ser um entrave, já que esta tecnologia está bem consolidada. 

O problema encontra-se, nesse sentido, na decisão de qual oleaginosa será usada (BARROS, 

2013). 

O que ratifica o papel do Brasil como protagonista nesse cenário e o fato de situar-se, 

no contexto mundial atual, entre os principais países em termos de agronegócio. O país possui 

62% da área de seu território com potencial agrícola, ou 22% das terras agricultáveis do 

mundo, conta com clima diversificado, chuvas regulares, energia solar abundante e quase 

13% de toda a água doce do planeta, além de elevada tecnologia utilizada no campo, dados 

estes que fazem do agronegócio brasileiro um setor moderno, eficiente e competitivo no 

cenário internacional (STEFANELO, 2002). Para se ter uma ideia de sua importância, entre 

os maiores produtores de grãos do mundo, o Brasil ocupa a quinta colocação, ficando 

evidente que se a opção brasileira para a obtenção do biodiesel for grãos o país não enfrentará 

problemas, pois há um modelo de produção consolidado (ESTADÃO, 2014) 

 Em relação aos biocombustíveis, o Instituto Nacional de Tecnologia (INT) já 

estudava e testava combustíveis alternativos e renováveis desde a década de 1920. Nos anos 
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1960, as Indústrias Matarazzo buscavam produzir óleo a partir dos grãos de café. Para lavar o 

café de forma a retirar suas impurezas, impróprias para o consumo humano, foi utilizado o 

álcool da cana de açúcar. A reação entre o álcool e o óleo de café resultou na liberação de 

glicerina, resultando em éster etílico, produto que hoje é chamado de biodiesel.  

Na década seguinte, 1970, por meio do INT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

(IPT) e da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) começam a ser 

desenvolvidos projetos de óleos vegetais como combustíveis, com destaque para o 

DENDIESEL. Ainda na década de 1970, a Universidade Federal do Ceará (UFCE) 

desenvolveu pesquisas com o intuito de encontrar fontes alternativas de energia, essas 

experiências acabaram por revelar um novo combustível originário de óleos vegetais e com 

propriedades semelhantes ao óleo diesel convencional, o biodiesel.  

Dessa forma, por ser oriundo de biomassa o biodiesel é definido como um 

combustível biodegradável, há uma grande variedade de matérias-primas que podem ser 

utilizadas em sua produção, como: oleaginosas (soja, mamona, pinhão manso, babaçu, dendê, 

dentre muitas outras), gordura animal ou óleo usado, podendo ser usado de maneira exclusiva 

ou misturado ao óleo diesel mineral em motores de combustão interna com ignição por 

compressão (BRASIL, 2005). A sua obtenção pode se dar a partir dos processos químicos 

denominados transesterificação e craqueamento, com destaque para o primeiro, mais 

comumente usado. Na transesterificação, os óleos e gorduras vegetais e animais reagem com 

metanol ou etanol, na presença de um catalisador, obtendo-se ainda como subproduto da 

reação, o glicerol. 

Assim, no ano de 1975, foi proposto o uso energético de óleos vegetais no Brasil, 

originando o Plano de Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos (PRÓ-ÓLEO). Seu 

objetivo era gerar um excedente de óleo vegetal capaz de tornar seus custos de produção 

competitivos com os do petróleo. No início dos anos 1980 e com o envolvimento de outras 

instituições de pesquisas, da Petrobrás e do Ministério da Aeronáutica, foi criado o 

PRODIESEL. É válido destacar aqui que a UFCE também desenvolveu o querosene vegetal 

de aviação para o Ministério da Aeronáutica e, após os testes em aviões a jato, o combustível 

foi homologado pelo Centro Técnico Aeroespacial, ficando claro o esforço brasileiro em 

encontrar alternativas, ainda que por motivação de cunho econômico, aos combustíveis de 

origem fóssil. 

Em 1983, o Governo Federal, motivado pela alta nos preços de petróleo, lançou o 

Programa de Óleos Vegetais (OVEG), no qual foi testada a utilização de biodiesel e misturas 

combustíveis em veículos que percorreram mais de um milhão de quilômetros. É importante 
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ressaltar que esta iniciativa, coordenada pela Secretaria de Tecnologia Industrial, contou com 

a participação de institutos de pesquisa, de indústrias automobilísticas, indústrias de óleos 

vegetais, de fabricantes de peças e de produtores de lubrificantes e combustíveis. 

Embora tenham sido realizados vários testes com biocombustíveis, dentre os quais 

com o biodiesel puro e com uma mistura de 70% de óleo diesel e de 30% de biodiesel- B30, 

cujos resultados constataram a viabilidade técnica da utilização do biodiesel como 

combustível, os elevados custos de produção, em relação ao óleo diesel, impediram seu uso 

em escala comercial (BIODIESEL, 2013). 

No contexto atual, o que impulsiona a busca por biocombustíveis assenta-se no fato 

de que a demanda projetada de energia no mundo indica um aumento de 1,7% ao ano, de 

2000 a 2030, quando alcançará 15,3 bilhões de toneladas equivalentes de petróleo por ano, de 

acordo com o cenário base traçado pelo Instituto Internacional de Economia, e não havendo 

alteração da matriz energética mundial, os combustíveis fósseis responderão por 90% do 

aumento projetado na demanda mundial, até 2030.  

Nessa linha de raciocínio, as reservas comprovadas de petróleo do mundo somam 

1,137 trilhões de barris, 78% dos quais no subsolo dos países do cartel da OPEP. Essas 

reservas permitem suprir a demanda mundial por 40 anos, mantido o atual nível de consumo. 

É evidente que tanto as reservas quanto o consumo se incrementarão, ao longo deste período. 

Estima-se, como já mencionado, que a demanda deva crescer, em média, 1,7% ao ano, o que 

elevaria o consumo de petróleo para 120 milhões de barris/dia, em 2025 (BIODIESEL, 2014). 

Percebe-se assim que a matriz energética mundial é fortemente inclinada para as fontes de 

carbono fóssil, com participação total de 80%, sendo aproximadamente 36% de petróleo, 23% 

de carvão e 21% de gás natural (EMBRAPA, 2006). 

No caso do Brasil há um destaque pela elevada participação das fontes renováveis 

em sua matriz energética, o que é explicado por alguns “privilégios da natureza”, como uma 

bacia hidrográfica com vários rios de planalto, fundamental à produção de eletricidade, 14%, 

e o fato de ser o maior país tropical do mundo, diferencial positivo para a produção de energia 

de biomassa, 23% (BRASIL, 2006). 

Apesar de haver destaque nas fontes de energia renovável, o Brasil depende de 

importações de petróleo, mesmo sendo autossuficiente na quantidade de produção de petróleo, 

as importações de petróleo bruto subiram 20,8% em 2013, contribuindo para que o Brasil 

fechasse o ano com o pior desempenho comercial em mais de uma década; o fato é que há 

basicamente dois tipos de petróleo: os chamados leves, dos quais é mais fácil extrair gasolina 

e outros derivados nobres, e os pesados, tipo em que o Brasil se destaca, mais densos, bons 



21 

para fazer asfalto e combustível de máquinas, é nesse ponto que se encontra o entrave, pois 

atualmente a maior parte das refinarias do país ainda estão configuradas para processar óleo 

leve. Esse aspecto faz com que a Política Energética do Brasil busque soluções para a 

importação de petróleo e óleo diesel, buscando com isso diminuir o quadro de vulnerabilidade 

em relação a essa fonte de energia, tendo em vista o fato de o transporte brasileiro ser 

basicamente rodoviário. É com base nesse cenário que o Estado deposita no biodiesel a 

possibilidade brasileira para atender a demanda interna (WEHRMANN, et al., 2006), e 

paralelamente promover em tese a inclusão social dos pequenos produtores rurais. 

Dessa forma, fica evidente que o biodiesel foi criado, dentre outros, para atenuar um 

problema ligado à logística de transporte responsável por 75% do consumo de óleo diesel, 

lembrando nesse ponto que o setor agropecuário é duplamente dependente da matriz fóssil 

adotada, primeiro por ser principalmente dependente da modalidade de transporte rodoviário, 

e segundo por que isoladamente o setor agropecuário representa 16% do consumo dessa 

matriz (BIODIESEL, 2014). Entretanto, no discurso oficial do governo é pregado desde sua 

criação, que o PNPB foi concebido trazendo como principais diretrizes a promoção da 

inclusão social e a redução das disparidades regionais, cabendo aqui o questionamento: de 

quem o biodiesel vai resolver o problema? Se do capital ou do agricultor familiar? As 

medidas tomadas em relação ao agricultor familiar sinalizam no sentido de representarem 

apenas paliativo para evitar possíveis escaladas de conflitos no campo devido ao 

incondicional apoio ao agronegócio.  

Ainda nessa linha de avaliação, cabe ressaltar que a estrutura rodoviária, ferroviária e 

hidroviária, utilizadas para atender, não só, mas também à logística do agronegócio, contam 

com aporte financeiro do Estado, equivocadamente chamado de dinheiro público, na realidade 

dinheiro de impostos de todos os brasileiros financiando uma superestrutura para continuar 

atendendo a uma mínima parcela da sociedade, assim percebe-se que as fontes das tensões 

não são apenas as políticas públicas voltadas ao agronegócio, mesmo assim o governo coloca  

estrategicamente como base em seus discursos que o PNPB é uma política voltada para a 

agricultura familiar, pelo simples fato de esse segmento representar mais de 80% de quem 

está no campo. 

Ratificando o exposto, uma das principais Leis que regulamentam o PNPB é a de nº 

11.097, que define o biodiesel como novo combustível na matriz energética brasileira e 

estabelece a mistura obrigatória de 2% a partir de janeiro de 2005 e de 5% em janeiro de 

2013, data antecipada para 2010 devido a alta produtividade de matéria prima em todo o 
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território nacional (MENDES; COSTA, 2010). Garantindo assim a comercialização desse 

novo produto, biodiesel, que em sua grande maioria beneficiará à estrutura do agronegócio. 

No entanto, alguns pontos de tensão dessa mudança, com a introdução do biodiesel 

na matriz energética, encontram-se nas possibilidades da geração de mais impactos 

socioeconômicos e ambientais, mesmo que em tese a motivação seja, dentre outras, a inclusão 

social. Argumenta-se que a produção de biocombustíveis, além de concorrer diretamente com 

a produção de alimentos, também gera efeitos indiretos, como o deslocamento de outras 

culturas agrícolas para regiões de alto valor ambiental, no caso do Brasil, a Floresta 

Amazônica, tendo em vista que o Cerrado, não menos importante, já é considerado como área 

consolidada em relação às monoculturas (NYCO et al., 2013). 

Apesar das ressalvas, o Brasil, por possuir extensão territorial, diversidade de clima e 

biodiversidade, além de mercado interno considerável, apresenta vantagens em relação à 

produção de biocombustíveis configurando-se como forte candidato ao protagonismo nesse 

mercado em potencial, mesmo que a matéria prima principal, nesse momento seja a soja, uma 

monocultura diretamente ligada às empresas multinacionais detentoras das patentes 

tecnológicas de produção, ficando assim vulnerável aos humores do mercado internacional. 

Confirmando o exposto, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) divulga que o 

biodiesel será a fonte energética que mais vai avançar na matriz energética brasileira pela 

próxima década. Nas contas da EPE, entre 2014 e 2023, o consumo de biodiesel vai crescer 

9% ao ano. Os cálculos fazem parte do Plano Decenal de Expansão de Energia 2023 (PDE 

2023) que traz as projeções para o avanço da matriz energética brasileira durante os próximos 

10 anos (BIODIESEL, 2014).  

E nesse sentido difunde-se a ideia de que a flora brasileira por ser atualmente rica em 

espécies produtoras de óleos, como: os óleos de soja, milho, girassol, dendê ou palma, 

mamona, canola, pião manso, e outras, consideradas como possíveis matérias primas para 

biodiesel, ratifica sua condição de protagonista nesse novo cenário. Vale salientar que 

espécies como soja e milho já são produzidas em grande escala para uso alimentício seja 

humano ou animal. Internacionalmente, a soja é a mais usada ou a mais citada na literatura 

especializada para a produção de biodiesel (BARROS, 2013). 

 No Brasil, é a primeira vez que se organiza uma política em que o Estado cria 

condições para que parte da oferta de matéria-prima para uma determinada indústria venha de 

unidades produtivas que, sem esta intervenção, dificilmente teriam participação expressiva no 

mercado. Os questionamentos se dão pelo fato de que esta política pública não foi pensada no 

pequeno produtor, há um vínculo entre grandes empresas processadoras de matérias-primas 
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para a produção de biodiesel e o movimento sindical dos trabalhadores rurais, permanecendo 

o pequeno produtor fora das negociações diretas (ABRAMOVAY; MAGALHÃES, 2007).  

Prova do exposto é o fato de as empresas se beneficiarem com o selo social e 

incentivos fiscais, tendo acesso a alíquotas menores de Programa de Integração Social (PIS), 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a melhores condições de financiamentos 

junto aos agentes financeiros. A tributação sobre o biodiesel é regulado pela Lei Federal n° 

11.116 -05 e pelos Decretos N° 5.297 e N° 5.457. O biodiesel recebe uma tributação federal 

total de R$ 217,96/m3, semelhante ao óleo diesel.  

Assim, a política prevê uma desoneração de tributos sobre o biodiesel nas seguintes 

situações: se for produzido a partir de mamona e palma no Nordeste, Norte e Semiárido, este 

biodiesel recebe uma tributação federal total de R$ 151,50/m
3
; se for produzido com certa 

participação de agricultores familiares – como previsto nas Instruções Normativos do 

Ministério do Desenvolvimento Agráro (MDA), que regula o Selo Combustível Social – este 

biodiesel recebe uma tributação federal total de R$ 70,02/m
3
) se for produzido a partir de 

mamona e palma no Nordeste, Norte e Semiárido, com certa participação de agricultores 

familiares, este biodiesel recebe uma exoneração total de tributos federais. 

No entanto, em outras regiões como o Centro-Oeste, a soja tem sido a principal 

matéria prima produzida para o PNPB, não sendo possível ainda se prever quais impactos 

sofrerão o pequeno produtor com a introdução de uma monocultura em suas propriedades, 

principalmente devido à alta dependência de agrotóxicos e fertilizantes.  

Como exemplos, pode-se citar o Assentamento Rio Paraíso, localizado no município 

de Jataí (GO), e reconhecido pelo MDA como o assentamento que mais produz soja no estado 

de Goiás e o Assentamento Três Pontes, localizado no município de Perolândia (GO), o qual é 

objeto do estudo dessa pesquisa, em que aproximadamente 70% dos produtores entrevistados 

já aderiram ao PNPB e produzem soja para o biodiesel, impactando negativamente a produção 

de alimentos, pois, ao aderirem ao PNPB, há alteração no perfil da produção, o que é 

preocupante tendo em vista a importância do segmento para o fornecimento de alimentos para 

o mercado interno, principalmente se esse fenômeno se replicar em escala nacional (tabela 1). 
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Tabela 1 - Participação da Agricultura Familiar na produção de alimentos do Brasil. 

Produto Participação (%) 

Mandioca 87 

Feijão  70 

Milho  46 

Café  38 

Arroz  34 

Leite  58 

Suínos 59 

Aves  50 

Bovinos  30 

Trigo  21 

Fonte: IBGE, 2006. Elaboração: MOTA, A. C. da. (2014). 

 

Mesmo assim, visando garantir a inserção do agricultor familiar nesse cenário, o 

MDA criou critérios para a obtenção do selo social, selo que diferencia as empresas que 

trabalham com a agricultura familiar, garantindo dessa forma o aspecto “social” da nova 

matriz energética. No entanto, as empresas não apenas selecionam seus fornecedores com 

base no trabalho do movimento sindical, mas apoiam-se na estrutura sindical para negociar os 

contratos e organizar a oferta e, portanto controlar a própria qualidade do produto com um 

aparato próprio de assistência técnica (ABRAMOVAY; MAGALHÃES, 2007). 

Esse aspecto da política soa incoerente, tendo em vista que o objetivo é a inserção do 

pequeno produtor ao mercado e o avanço social, não ficando claro de que forma esse pequeno 

produtor vai produzir; as empresas envolvidas fornecem assistência técnica, mas não a 

estrutura; assim, como a seleção é feita pelo próprio sindicato, aqueles que possuem 

condições de plantar, possivelmente serão aqueles que arrendarão as terras dos vizinhos que 

não se enquadram no perfil exigido, há ainda outro arranjo possível, o da terceirização de 

todas as atividades do ciclo produtivo, caracterizando-se assim um modelo de arrendamento 

da própria empresa compradora, de qualquer forma, o pequeno produtor perde sua identidade, 

pois não produz alimentos e não produz soja por não possuir os meios de produção, tornando-

se um novo ator, o arrendatário. 

Mais uma vez nasce uma política que privilegia aqueles que apresentam as condições 

mínimas de se inserirem ao modelo aí posto; e é desta relação entre empresas e movimento 

sindical que depende o “selo social”, no caso do Centro-Oeste, o selo só é concedido às 
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empresas que comprem no mínimo 15% da matéria prima, nesse caso a soja, de agricultores 

familiares, o que por um lado não muda o cenário das monoculturas já consolidadas, no 

entanto possibilita uma descaracterização das pequenas propriedades ao inseri-las ao 

agronegócio (CARVALHO, et al. 2013). O PNPB estimulou, segundo Abramovay e 

Magalhães (2007), a formação de “laços fracos” por parte dos protagonistas nele envolvidos: 

ele incentivou vínculos sociais entre atores que não pertencem ao mesmo universo 

econômico, político e cultural. 

Em que pese as ressalvas e acompanhando o movimento mundial, o Brasil implanta, 

durante o primeiro mandato de governo do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o 

Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), oficialmente lançado no dia 6 de 

dezembro de 2004, por meio do Decreto presidencial N° 5.297, que também criou o Selo 

Combustível Social. É um programa interministerial do Governo Federal, formado por 14 

ministérios no âmbito da Comissão Executiva Interministerial (CEI), coordenado pela Casa 

Civil da Presidência da República, contando com a gestão operacional do Ministério de Minas 

e Energia (MME).  

As principais diretrizes do PNPB visam implantar um programa sustentável, 

promovendo inclusão social, garantia de preços competitivos, qualidade e suprimento e 

produzir o biodiesel a partir de diferentes fontes oleaginosas e em regiões diversas. A Lei n.º 

11.097 de 13 de janeiro de 2005, foi considerada um marco regulatório, pois autoriza o uso 

comercial do biodiesel no Brasil, considerando a diversidade de oleaginosas disponíveis no 

País, a garantia do suprimento e da qualidade, a competitividade frente aos demais 

combustíveis e a uma política de inclusão social. As regras permitem a produção a partir de 

diferentes oleaginosas e rotas tecnológicas, possibilitando em tese a participação do 

agronegócio e da agricultura familiar. 

Os atos legais que formam o marco regulatório estabelecem os percentuais de 

mistura do biodiesel ao diesel de petróleo, a rampa de mistura, a forma de utilização e o 

regime tributário. Os decretos regulamentam o regime tributário com diferenciação por região 

de plantio, por oleaginosa e por categoria de produção, por exemplo: agronegócio e 

agricultura familiar, criam o selo Combustível Social e isentam a cobrança de imposto sobre 

produtos industrializados (IPI) (MME, 2014). 

A regulamentação feita pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), responsável pela 

regulação e fiscalização do novo produto, cria a figura do produtor de biodiesel, estabelece as 

especificações do combustível e a estrutura da cadeia de comercialização. Também foram 

revisadas 18 resoluções que tratam sobre combustíveis líquidos, incluindo agora o biodiesel. 
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Nesse sentido, o biodiesel é definido pela Lei Federal n° 11.097/2005, Art. 6º, como 

biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna 

com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de 

energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil (BRASIL, 

2005). Anteriormente, o Art. 2º da Resolução n° 42 de 2004 da ANP, define o Biodiesel - 

B100 - como combustível composto de alquilésteres de ácidos graxos de cadeia longa, 

derivados de óleos vegetais ou de gorduras animais (ANP, 2004). 

Os principais argumentos para a introdução do biodiesel na matriz energética 

brasileira são: redução da importação de petróleo e derivados, o que é tanto econômico quanto 

geopoliticamente estratégico; mitigação das mudanças climáticas e a redução das emissões 

poluentes causadas pela combustão de óleo diesel, expansão agrícola e a inclusão social. É 

importante se observar que dentre as forças motrizes, apenas a inclusão social está 

diretamente ligada à agricultura familiar, não se configurando como uma política realmente 

voltada para o pequeno produtor. 

Assim, o questionamento que fica é: será que a expansão da produção de 

biocombustíveis é compatível com a inclusão social, tendo em vista que o conflito instalado 

na expansão da agricultura “moderna” reside justamente na inclusão social. Nesse sentido, 

com a intenção de avaliar o contexto em que se insere o PNPB, foi tomado como parâmetro o 

Índice de Gini, (indicador de desigualdade frequentemente empregado para verificar o grau de 

concentração da terra e da renda); desenvolvido pelo matemático italiano Corrado Gini, 

podendo-se a partir desse índice evidenciar em que situação se encontra o Brasil.  

O coeficiente varia entre 0 (zero) e 1 (um), sendo que quanto mais próximo do zero 

menor é a desigualdade de renda num país, ou seja, melhor a distribuição de renda; quanto 

mais próximo de um, maior a concentração de renda do país. O Índice de Gini do Brasil é de 

54,4 (ou 0,544 relativo ao ano de 2008) o que demonstra que nosso país tem uma alta 

concentração de renda (INCRA, 2013).  

Fica claro, dessa forma, que as forças motrizes do programa estão voltadas para o 

capital, no entanto ao se incluir o agricultor familiar em uma política pública que cria vínculos 

com o agronegócio atenua-se a possibilidade de conflitos, tendo em vista o fato de o pequeno 

produtor representar aproximadamente 85% dos estabelecimentos rurais, com a ressalva de 

estarem confinados em aproximadamente 25% da área agricultável, no entanto, havendo um 

alinhamento entre os dois setores o problema tende a ser menor.  É nessa perspectiva acerca 

da estrutura fundiária do Brasil que se torna estratégico para o Estado incluir, de alguma 
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forma, o pequeno produtor em suas políticas públicas, é uma manobra política devido a 

representatividade da agricultura familiar no contexto aqui posto.  

Assim, foi instituída a Rede Brasileira de Tecnologia do Biodiesel (RBTB – sigla 

não oficial), que tem como objetivos principais: 

 

1) A consolidação de um sistema gerencial de articulação dos diversos atores 

envolvidos na pesquisa, no desenvolvimento e na produção de biodiesel, 

permitindo assim a convergência de esforços e otimização de investimentos 

públicos; 

2) A identificação e eliminação de gargalos tecnológicos que venham a 

surgir durante a evolução do PNPB, o que será feito por meio de constante 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico realizados no âmbito de parcerias 

entre instituições de P&D - pesquisa e desenvolvimento - e o setor 

produtivo. (MME, 2014) 

 

Essa rede foi criada diante desse contexto de conflitos entre agricultura familiar, 

agronegócio, concentração fundiária e de renda, que o Biodiesel precisa enraizar-se para 

tornar-se um fator de desenvolvimento capaz de abranger os interesses do governo em relação 

à agricultura familiar e no sentido de manter inalterada a estrutura do agronegócio. 

 

 

2.2 Políticas públicas: o PNPB  

 

 

Nas definições dos dicionários de ciência política, encontram-se os seguintes 

componentes comuns segundo Saraiva e Ferrarezi (2014) para Política Pública: 

  

a) institucional: a política é elaborada ou decidida por autoridade formal 

legalmente constituída no âmbito da sua competência e é coletivamente 

vinculante;  

b) decisório: a política é um conjunto-sequência de decisões, relativo à 

escolha de fins e/ou meios, de longo ou curto alcance, numa situação 

específica e como resposta a problemas e necessidades; 

c) comportamental, implica ação ou inação, fazer ou não fazer nada; mas 

uma política é, acima de tudo, um curso de ação e não apenas uma decisão 

singular;  

d) causal: são os produtos de ações que têm efeitos no sistema político e 

social. 

 

As políticas públicas seguem todo um processo para a sua elaboração (tabela 2). 
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Tabela 2 – Passos para a elaboração de uma Política Pública. 

1º Inclusão de determinado pleito ou necessidade social na agenda, na lista de 

prioridades, do poder público. 

2º Elaboração, que consiste na identificação e delimitação de um problema atual 

ou potencial da comunidade, a determinação das possíveis alternativas para 

sua solução ou satisfação, a avaliação dos custos e efeitos de cada uma delas e 

o estabelecimento de prioridades. 

 

3º Formulação, que inclui a seleção e especificação da alternativa considerada 

mais conveniente, seguida de declaração que explicita a decisão adotada, 

definindo seus objetivos e seu marco jurídico, administrativo e financeiro. 

4º Implementação, constituída pelo planejamento e organização do aparelho 

administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos 

necessários para executar uma política. Trata-se da preparação para pôr em 

prática a política pública, a elaboração de todos os planos, programas e 

projetos que permitirão executá-la. 

5º Execução, que é o conjunto de ações destinado a atingir os objetivos 

estabelecidos pela política. 

 

6º Acompanhamento, que é o processo sistemático de supervisão da execução de 

uma atividade, que tem como objetivo fornecer a informação necessária para 

introduzir eventuais correções a fim de assegurar a consecução dos objetivos 

estabelecidos 

7º Avaliação, que consiste na mensuração e análise, a posteriori, dos efeitos 

produzidos na sociedade pelas políticas públicas, especialmente no que diz 

respeito às realizações obtidas e às consequências previstas e não previstas. 

Fonte: Saraiva e Ferrarezi (2014). Organizacao: MOTA, A. C. da. 

 

É importante observar que o processo nem sempre observa a sequência sugerida, mas 

as etapas mencionadas e suas fases constitutivas estão geralmente presentes. 

Obedecendo a essa lógica, o governo do então presidente Luís Inácio Lula da Silva, 

eleito ao fim de 2002, retoma a ideia incorporada no Probiodiesel e inicia, um processo de 

formulação de um programa de biodiesel com caráter diferenciado da iniciativa do governo 

anterior. Para isso, no ano de 2003, a Presidência da República instituiu por meio de Decreto 

um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) encarregado de apresentar estudos sobre a 

viabilidade de utilização de biodiesel como fonte alternativa de energia. Assim a origem do 

PNPB está diretamente ligada às discussões do GTI. Como resultado dessas discussões foi 

elaborado um relatório que deu embasamento ao Presidente da República para estabelecer o 

PNPB como ação estratégica e prioritária para o Brasil. (BRASIL, 2003). 

As principais conclusões do Relatório Final eram de que o fomento ao biodiesel no 

Brasil deveria contribuir com a promoção e a inclusão social de agricultores familiares; 

amenizar as disparidades regionais; contribuir com o equilíbrio da balança comercial 

brasileira, reduzindo a importação de petróleo; e fortalecer o caráter renovável da matriz 

energética brasileira. Além disso, o Relatório apontou a necessidade de criação de uma 
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comissão interministerial permanente para propor e acompanhar as providências necessárias à 

introdução do biodiesel na matriz energética (RODRIGUES; ACCARINI, 2009). 

Dentre as recomendações apresentadas pelo relatório encontram-se a promoção da 

inclusão social e da regionalização do desenvolvimento, atenção à possibilidade de utilização 

de diferentes oleaginosas como matéria prima e ainda de rotas tecnológicas que podem ser 

utilizadas, bem como a garantia do suprimento e da qualidade do biocombustível produzido 

(BRASIL, 2003). 

É importante se observar que entre os quatro subgrupos criados, verifica-se a 

ausência de ênfase em relação aos aspectos sociais e ambientais associados ao biodiesel, em 

relação às considerações ambientais do biodiesel, o relatório do GTI ressalta a possibilidade 

de reduzir emissões causadas pela queima de diesel convencional como o principal benefício 

do biodiesel; no entanto o relatório não considerou o fato de que no Brasil a principal causa de 

emissões de gases que causam o efeito estufa não é a queima de combustíveis fosseis, mas 

sim as queimadas promovidas no ambiente.  

Assim, a forma de implantação do PNPB foi estabelecida por meio do Decreto de 23 

de dezembro de 2003. A estrutura gestora do Programa ficou definida com a instituição da 

Comissão Executiva Interministerial, possuindo, como unidade executiva, um Grupo Gestor. 

Foi aprovado pela Comissão Executiva Interministerial de Biodiesel (CEIB), em 31 de março 

de 2004, o plano de trabalho que norteia as ações do PNPB. No decorrer de 2004 as ações 

desenvolvidas permitiram cumprir uma etapa fundamental para o PNPB que culminou com 

seu lançamento oficial pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, em 06 de 

dezembro de 2004. (BRASIL, 2004) 

Na oportunidade houve o lançamento do Marco Regulatório que estabelece as 

condições legais para a introdução do biodiesel na Matriz Energética Brasileira de 

combustíveis líquidos. Em 13 de janeiro de 2005 foi publicada a Lei 11.097, que dispõe sobre 

a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira, estabelecendo a partir de janeiro de 

2008, em todo território nacional, a mistura obrigatória de 2% de biodiesel e 98% de diesel de 

petróleo, denominada B2; a Lei 11.097, ainda altera Leis afins e dá outras providências, 

criando assim, desde o início um mercado cativo para o biodiesel no Brasil, tendo em vista 

que os percentuais de mistura aumentarão gradativamente desde a implantação (BRASIL, 

2005). 

 

2.3 PNPB: do agronegócio à agricultura familiar 
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Ao se observar o histórico agrário brasileiro, percebe-se que não consta nenhuma 

intervenção sólida em relação ao agricultor familiar, se comparado ao incondicional apoio ao 

grande produtor de commodities. Brasil Colônia, Império, República, República do Café com 

Leite, Vargas, Juscelino, Militares, Redemocratização, “Governo Popular”, apesar de ter 

havido mudanças no governo, não houve mudanças na governança, e a história deixa claro 

que os governantes assumem o poder não para mudar, mas para assegurar aos seus 

financiadores de campanha justamente o contrário, que não haverá mudanças. 

Nesse sentido, se no passado o grande produtor assentava-se em grandes latifúndios e 

carregava um estigma negativo, segundo Fernandes (2003), havia a imagem da exploração, do 

trabalho escravo, da extrema concentração da terra, do coronelismo, do clientelismo, da 

subserviência, do atraso político e econômico de grande propriedade, hoje não há mais por 

que se preocupar, os latifúndios se transformaram nas grandes empresas do agronegócio, uma 

palavra nova, da década de 1990, e que é também uma construção ideológica para tentar 

mudar a imagem latifundista da agricultura capitalista.  

A estratégia ideológica empregada ao simplesmente introduzir uma nova 

terminologia, de latifúndio para agronegócio, é capaz de alterar a percepção de negativa para 

positiva, principalmente por que no discurso do governo está presente a importância do 

agronegócio para a balança comercial brasileira; no entanto essa percepção reducionista de 

“positivo” não muda o fato de o Brasil ser agroexportador de matéria prima sem nenhum 

valor agregado, e principalmente não esconde por trás desta aparência moderna, a barbárie da 

exclusão social e expropriação dos povos do campo, além da concentração de terra e de renda 

provocado pelo modelo aí posto (CAMACHO, et al. 2011). 

Dentro desse contexto de agricultura capitalista, é que o governo implanta em 2004, 

através do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Programa Nacional de 

Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), como política pública, programa que incentiva a 

produção e uso do biodiesel, visando à inclusão social e o desenvolvimento regional, via 

geração de emprego e renda, sendo introduzido na matriz energética brasileira, no ano de 

2005, pela Lei 11.097 de 13 de janeiro de 2005 (FERNANDES, et al. 2012).  

É importante se observar que o discurso do Estado aponta para um cenário em que a 

as variedades e espécies de oleaginosas passíveis de serem utilizadas no PNPB habilita o 

programa a incluir como um dos seus principais objetivos o desenvolvimento da agricultura 

familiar. Segundo a Lei da Agricultura Familiar nº 11.326/06 alguns critérios devem ser 

preenchidos para que se delimite o universo que caracteriza a agricultura familiar: 
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a) A área do estabelecimento ou empreendimento rural não pode exceder a 

quatro módulos fiscais; 

b) A mão de obra utilizada nas atividades econômicas desenvolvidas precisa 

ser predominantemente da própria família; 

c) A renda familiar, predominantemente originada das atividades vinculadas 

ao próprio estabelecimento;  

d) O estabelecimento ou empreendimento é dirigido pela família (BRASIL, 

2013). 

 

Diante de um universo com mais de quatro milhões de estabelecimentos rurais 

ligados a agricultura familiar, sendo que metade deste montante se encontra na região 

Nordeste, os planos iniciais do PNPB eram propiciar a uma parcela destes agricultores o 

vínculo ao programa visando a geração de renda e promovendo o desenvolvimento regional, 

principalmente do Norte e Nordeste (IBGE, 2006) 

Assim, o estabelecimento da ligação entre a agricultura familiar e o PNPB, além dos 

benefícios que pode trazer para a primeira, acaba por fortalecer em grande medida a 

legitimidade da produção de biodiesel no país. Isso porque a valorização da agricultura 

familiar encontra forte convergência com a noção de desenvolvimento sustentável. Desde sua 

criação, a ideia de sustentabilidade incorpora aspectos como a promoção de rotas de 

desenvolvimento mais equitativas; combate à pobreza e satisfação das necessidades humanas 

essenciais, dentre outros, como o emprego.  

No entanto, em que pese a ambição do programa em relação ao Norte e Nordeste 

devido a grande concentração de agricultores familiares, o que acontece em outras regiões 

como o Centro-Oeste, mais especificamente em Goiás, é uma convergência da agricultura 

familiar para a continuidade de produção de monoculturas, e o agronegócio. 

Ratificando o exposto, o Brasil produziu, em 2014, mais de 3,4 bilhões de litros de 

biodiesel, e a aprovação de lei que ampliou para 7% a adição de biocombustível no diesel, em 

setembro passado, fez a Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil (Aprobio) projetar 

um aumento de 25% na produção em 2015 (CAMPO E LAVOURA, 2015)  

Entre as regiões produtoras o Centro-Oeste apresenta o maior número de Plantas 

(usinas) de Biodiesel autorizadas para produção, 27 (vinte e sete), ao todo, com capacidade de 

produção de 9.384,25 metros cúbicos por dia, em seguida aparece a região Sul com 14 

(quatorze) Plantas autorizadas e capacidade de produção de 7.370,33 metros cúbicos por dia. 

O Estado de Goiás possui 7 (sete) Plantas autorizadas com capacidade de 3.481 metros 

cúbicos por dia, ficando evidente a importância do estado de Goiás para a produção de 

biodiesel (ANP, 2015). Vale ressaltar que, em tese, o Brasil é considerado um dos únicos 
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países com possibilidades concretas para atender aos dois movimentos: demanda por alimento 

e por matéria-prima destinada à produção de energia renovável. 

É nesse contexto que se inserem os Assentamentos Rio Paraíso, em Jataí (GO), e 

Três Pontes, em Perolândia (GO), ambos localizados na região sudoeste de Goiás, onde 

originariamente havia o Bioma Cerrado. O assentamento Rio Paraíso, como já mencionado, é 

reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) como o maior produtor de 

soja do estado de Goiás, entre os assentamentos produtores; de um total de 176 parcelas, 

aproximadamente 160 agricultores participam do PNPB. Segundo Gilmar Katzer (2013) 

presidente da Cooperativa Mista Agropecuária do Rio Doce (COPARPA) a produção de grãos 

é superior a 20 mil toneladas por safra, representando 86,3% da movimentação financeira da 

cooperativa, ficando o leite com 6,8%. Dessa forma, o agronegócio, que antes fazia divisa 

com os assentamentos, hoje é uma realidade interna. Cenário esse consequência da demanda 

por matéria-prima para a produção do biodiesel, e que avança como modelo para outros 

assentamentos, como o Três Pontes, vinculado à COPARPA, cooperativa responsável pela 

comercialização da soja produzida. 

O fato de o Domicílio Cerrado representar “24% do território nacional e contribuir 

com 14% da produção hídrica superficial brasileira contendo as três maiores bacias 

hidrográficas sul-americanas”, (SCARIOT, et al. 2005) não atrai a atenção que deveria do 

Estado, Martins (1995, apud SCARIOT, 2005) questiona se os assentamentos estão 

preparados para a complexificação dos sistemas produtivos? Ou estão fadados a seguir a 

lógica produtiva capitalista de cultivos de monoculturas? A ausência de políticas públicas 

consolidadas para o agricultor familiar atuar dentro de suas características é fator 

determinante para a migração do modelo de produção, o agronegócio acaba sendo um bom 

negócio, tendo em vista que para esse segmento há recursos, como o PNPB, porta de entrada 

das monoculturas na agricultura familiar. 

 

2.4 Leilões e o selo combustível social  

 

A necessidade de haver intervenções através de políticas públicas se assenta no fato 

de que os biocombustíveis apresentam frequentemente custos mais elevados quando são 

comparados com fontes fósseis. Além disso, a própria estruturação do programa de 

biocombustível pode trazer diferentes consequências, dependendo da forma em que é 

concebida. 
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No caso da viabilidade econômica, aponta-se o esforço de compensar, na medida do 

possível, o preço desfavorável apresentado pelo biodiesel em relação ao diesel mineral. Dado 

o preço mais elevado do primeiro, o Governo já estipulou, desde a concepção do PNPB, que 

não haveria competição direta entre os dois tipos de combustíveis, de forma que a garantia de 

adição de biodiesel ao diesel convencional proporcionaria sua inserção no mercado. A criação 

deste mercado vem sendo feita através da realização sistemática de leilões. 

Assim, a comercialização do biodiesel, no Brasil, é realizada por meio de leilões 

públicos promovidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis-

(ANP) a partir de diretrizes específicas estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia 

(MME). Os Leilões de Biodiesel tem por objetivo conferir suporte econômico à cadeia 

produtiva do biodiesel e contribuir para o atendimento das diretrizes do PNPB, além de criar 

condições para a gradativa consolidação do setor até que este possa inserir-se em mercados 

mais livres, competitivos e com menor risco de comprometer os objetivos estabelecidos, 

sobretudo nos campos da inclusão social e da redução de disparidades regionais. 

Os Leilões de Biodiesel funcionam como um mecanismo transparente de 

comercialização. Por ser um certame público, são conhecidos todos os volumes 

transacionados e seus respectivos fornecedores, assim como a condição de preço. Além disso, 

os leilões oferecem igualdade de acesso entre fornecedores e não discriminam o porte do 

produtor de biodiesel. Os leilões também asseguram a participação da agricultura familiar, 

para isso, pelo menos 80% do volume negociado nos leilões devem ser oriundo de produtores 

detentores do Selo Combustível Social (MME, 2014).  

Para assegurar o funcionamento dessa estrutura, a mistura de biodiesel ao diesel 

fóssil teve início em dezembro de 2004, em caráter autorizativo. Em janeiro de 2008, entrou 

em vigor a mistura legalmente obrigatória de 2% (B2), em todo o território nacional. Com o 

perceptível amadurecimento do mercado brasileiro, esse percentual foi ampliado pelo 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) sucessivamente até atingir 5% (B5) em 

janeiro de 2010, antecipando em três anos a meta estabelecida pela Lei nº 11.097, de 13 de 

janeiro de 2005. 

A aquisição de biodiesel através de leilões é composta por diversos passos e 

exigências, sendo o primeiro a publicação de um edital de leilão pela ANP, especificando o 

objetivo da compra, nesse caso a quantidade de biodiesel a ser adquirida. O primeiro leilão 

aconteceu no dia 23/11/2005, para a aquisição de 48.000 m³ de biodiesel.  

Atualmente existem 67 plantas produtoras de biodiesel autorizadas pela ANP em 

operação no País, correspondendo a uma capacidade total autorizada de 22.619,06 m³/dia. 



34 

Destas 67 plantas, 65 possuem Autorização para Comercialização do biodiesel produzido, 

correspondendo a 21.715,04 m³/dia de capacidade autorizada para comercialização. O estado 

de Goiás possui 7 plantas produtoras de biodiesel autorizadas pela ANP, correspondendo a 

uma capacidade de 3.481,00 (m³/dia). No Centro-Oeste o biodiesel está diretamente ligado ao 

agronegócio, tendo em vista que a soja é a matéria prima principal (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Principais matérias primas utilizadas na produção de biodiesel. 

Matéria prima Frequencia relativa (%) 

Óleo de soja 69,82 

Gordura bovina 22,24 

Outros materiais graxos 3,38 

Óleo de algodão 2,66 

Óleo de fritura 0,93 

Gordura de porco 0,66 

Óleo de palma/dendê 0,31 

Fonte ANP (2013). Organização: MOTA, A. C. da. (2014). 

 

Visando assegurar o viés social do programa, institui-se o Selo Combustível Social 

que nada mais é do que um componente de identificação criado a partir do Decreto Nº 5.297, 

de 6 de dezembro de 2004, concedido pelo MDA ao produtor de biodiesel que cumpre os 

critérios descritos na Portaria n° 60 de 06 de setembro de 2012, conferindo a seu possuidor o 

caráter de promotor de inclusão social dos agricultores familiares enquadrados no Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).  

A concessão do direito de uso do Selo Combustível Social permite ao produtor de 

biodiesel ter acesso as alíquotas de PIS/Pasep e COFINS com coeficientes de redução 

diferenciados para o biodiesel, que varia de acordo com a matéria prima adquirida e região da 

aquisição, incentivos comerciais e de financiamento.  

Como contrapartida destes benefícios, o produtor assume algumas obrigações 

descritas na Portaria n° 60 de 06 de setembro de 2012, a destacar:  

 

✓ Adquirir um percentual mínimo de matéria prima dos agricultores 

familiares no ano de produção de biodiesel; 

✓ Celebrar previamente contratos de compra e venda de matérias primas 

com os agricultores familiares ou com suas cooperativas e com anuência de 

entidade representativa da agricultura familiar daquele município e/ou 

estado;  
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✓ Assegurar capacitação e assistência técnica a esses agricultores 

familiares contratados; entre outras. 

 

A promoção da inclusão social no PNPB se dá a partir do modelo tributário definido 

pela lei n° 11.116/05 (BRASIL, 2005), que favorece às empresas que adquirem suas  

matérias-primas oriundas tanto da agricultura familiar quanto das regiões colocadas como 

prioritárias para o programa, quais sejam, Norte e Nordeste semiarido. Assim o produtor de 

biodiesel que adquirir matérias-primas cultivadas pela agricultura familiar no Nordeste 

usufruirá de isenção total de impostos, tal favorecimento decresce à medida que a aquisição 

de matérias-primas afasta-se das condições de promoção da agricultura familiar ou do 

desenvolvimento das regiões prioritárias. No caso do estado de Goiás, o percentual de matéria 

prima a ser adquirido pelas empresas é de 15%, sendo esse o percentual a ser adquirido da 

agricultura familiar e que tem sido o responsável pela reconfiguração do perfil produtivo de 

assentamentos que têm aderido ao PNPB. 

 

2.5 Questão agrária no Brasil 

 

A Reforma Agrária brasileira apresenta seu marco institucional com a criação do 

Estatuto da Terra pelos militares: Lei 4.504 de 30/11/1964; quase um século após a 

proclamação da república. No regime Militar, que se estende de 1964 a 1984, a opção 

adotada, em termos de políticas de Estado, foi a colonização agrícola como estratégia para 

conter as tensões que envolviam os movimentos de luta pela terra e assim promover a 

expansão agrícola na Amazônia e nos Cerrados. A modernização agrícola substituiu a política 

de redistribuição de terras e assim as tensões que envolviam a questão agrária na década de 

1960 seria resolvida pelos militares, direcionando os camponeses e o capital para as regiões 

de fronteira, como Goiás e Mato Grosso (JUNIOR, 2010). Teorias que na prática não saíram 

do papel, pelo menos em relação à reforma agrária. Prova disso é que na década seguinte, 

1970, a expansão das monoculturas, acompanhada da quase extinção dos movimentos 

camponeses pela repressão da ditadura militar, marcou uma das maiores crises da resistência 

do campesinato (FERNADES, 2008). 

No entanto, as raízes da questão agrária remontam ao modelo de ocupação adotado 

no Brasil pelos portugueses, o de exploração, que combinava grandes latifúndios, sesmarias, à 

produção de um único produto, e à mão de obra escrava, modelo que custou a vida de 

aproximadamente três milhões de aborígenes ou nativos e ainda o tráfico de negros africanos 
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para a escravidão. Toda essa estrutura para atender ao mercado externo europeu (FILHO; 

FONTES, 2009).  

É neste contexto que as desigualdades sociais e a grande concentração de terras 

presentes na atualidade têm suas origens, marcas que parecem indissolúveis na história do 

Brasil. O processo de colonização instaurado no Brasil pode ser considerado um transplante 

do regime de posse de terras vigente em Portugal, o de Sesmarias. Segundo Miralha (2006) no 

período de colonização apenas os brancos, “puros de sangue” e católicos tinham o direito à 

posse da terra, enquanto escravos, índios, judeus, mouros, não tinham o mesmo direito. 

Assim, os senhores de engenho, por se enquadrarem nesse perfil, apropriavam-se de grandes 

porções de terras para o plantio da cana; modelo legalmente reconhecido até hoje, com a 

diferença de ser socialmente contestado por inúmeros setores da sociedade civil organizada. 

Não se percebe no período colonial nenhuma preocupação com o pequeno produtor 

de alimentos, ocupando papel secundário em todo o processo, mas assim como acontece hoje, 

as grandes propriedades estavam envolvidas com a monocultura, cabendo à “agricultura 

familiar” abastecer o mercado interno, Miralha (2006) salienta que os agricultores familiares 

cultivavam os produtos alimentícios, tais como feijão, mandioca, milho, etc., necessários à 

alimentação da população. 

Em 1822 com o fim do regime de terras das Sesmarias, houve a possibilidade de 

acontecer uma mudança substancial no regime de posse de terras, o que não aconteceu, 

ficando o Brasil sem regulamentação agrária até 1850 (BUAINAIN; PIRES, 2003). Além de 

não haver mudanças, houve uma intensificação na apropriação de terras da Coroa, que 

segundo Filho e Fontes (2009) esses quase trinta anos entre 1822 e 1850 e a instituição da 

nova Lei, ficaram conhecidos como “Império de posses” ou “fase áurea do posseiro”, pois não 

havendo nenhum tipo de normatização e regulamentação de terras, a posse tornou-se a única 

forma de aquisição de terras. 

O problema brasileiro residia no fato de o país ainda manter modelos políticos e 

econômicos que estavam sendo abandonados na Europa; a concentração do poder político, 

econômico e escravidão, começavam a dar lugar à participação política, propriedade privada e 

ao trabalho livre e assalariado; período em que ainda não há uma sociedade brasileira, mas 

sim uma extensão ou desdobramentos das mudanças históricas que ocorriam na Europa com o 

nascimento do capitalismo. 

Com isso a pressão externa exercida pelas grandes potências da época, sobre o 

Brasil, gerou uma segunda oportunidade histórica, considerando-se 1822 com fim do regime 

de sesmarias a primeira, para haver alterações no modelo de posse de terras. A pressão 
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externa acontecia pelo fato de as grandes potências precisarem expandir seus mercados 

consumidores, e o Brasil ainda mantinha mão de obra escrava; situação que se agravou com o 

fim do tráfico negreiro em meados do século XIX; o problema se deu pelo fato de que a 

economia brasileira dependia dos grandes plantadores de café e a base da mão de obra 

brasileira era o trabalho escravo.  

Como a abolição da escravidão era questão de tempo, as elites proprietárias de 

grandes extensões de terras influenciam na criação e promulgação da Lei de Terras de 1950, 

lei que dentre outras legitimava as posses ocorridas essencialmente no período compreendido 

entre 1822 e 1850 e que só permitia a posse de terras a partir da compra em dinheiro (FILHO; 

FONTES, 2009). Essa foi a solução encontrada pela elite oligárquica brasileira para manter 

inalterada a estrutura agrária, impedindo o acesso livre a terra por parte da população pobre 

que era maioria. Nesse sentido, o Brasil fez o contrário dos Estados Unidos que abriu as terras 

da fronteira do Oeste para livre acesso aos colonos que quisessem ocupá-las, mediante uma 

supervisão do governo (MIRALHA, 2006). A opção brasileira ao impossibilitar o acesso a 

terra gerou um problema a ser resolvido ainda hoje.  

A crise de 1929 pode ser considerada outro momento na história do Brasil em que a 

reforma agrária poderia ter acontecido, tendo em vista que com a entrada de Getúlio Vargas 

no poder a importância do campo vai cedendo lugar às indústrias que objetivavam valorizar o 

mercado interno e a urbanização. As oligarquias perderam o poder político com o fim da 

política do café com leite, mas não perderam a influência sobre as novas elites, e a reforma 

agrária que poderia dinamizar o mercado capitalista ao possibilitar o acesso a terra não 

aconteceu, na verdade a agricultura concentradora de terras no Brasil começa a se diversificar 

e a monocultura do café passa a dar lugar a novas culturas, e o campo continua se 

desenvolvendo só que em um ritmo um pouco mais lento do que o das indústrias. 

 Mais uma vez o país adota posturas ultrapassadas visando manter a hegemonia das 

classes dominantes, e caminha na contramão das posturas tomadas nos países desenvolvidos 

em que o processo de desenvolvimento econômico passou por uma ruptura com a grande 

propriedade rural e assentou-se na expansão da agricultura familiar (BUAINAIN; PIRES, 

2003). 

É válido ressaltar que nas décadas que se seguiram até o golpe militar de 1964 houve 

grande movimentação em relação à reforma agrária, pois se de um lado a sociedade se 

urbanizava e se industrializava, do outro os conflitos no campo não sessavam, o Partido 

Comunista do Brasil se encarregou de tentar organizar os camponeses aproveitando as 

brechas que a Constituição de 1946 possibilitava; dessa forma as primeiras propostas de 
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reforma agrária puderam acontecer. As décadas de 1940, 1950 e início dos anos 1960, pré-

regime militar foram marcados por este processo de organização, reivindicação e luta no 

campo brasileiro. No Nordeste esse processo ficou conhecido com a criação das Ligas 

Camponesas, cuja luta pela terra e contra a exploração do trabalho marcou significativamente 

sua ação; e foi justamente com as Ligas Camponesas e sua resistência entre as décadas de 

1940 a 1960, que a luta pela reforma agrária no Brasil ganhou dimensão nacional 

(OLIVEIRA, 2007). 

Provavelmente, essa notoriedade proporcionou outra possibilidade histórica oportuna 

para a Reforma Agrária brasileira acontecer e justamente no início dos anos 1960. Vários 

movimentos sociais e militâncias de trabalhadores rurais organizados pressionaram e 

reivindicaram a realização da reforma agrária, esta foi a primeira vez na trajetória histórica 

brasileira em que a Reforma Agrária contou com o apoio de um presidente, João Goulart; mas 

na prática, as classes dominantes, oligárquica e industrial, infiltradas na política e pouco 

interessadas em alterações no modelo fundiário brasileiro optaram por apoiar o golpe militar 

de 1964. (OLIVEIRA, 2007). 

Com o golpe militar de 1964, o projeto de reforma agrária de Goulart foi liquidado e 

procedeu-se a uma verdadeira caçada às lideranças sindicais que militavam nas Ligas 

Camponesas. Uma vez desarticulada a organização popular dos trabalhadores, o Estado, 

através de sua estrutura burocrática, iria realizar a tão esperada reforma agrária. No entanto, o 

próprio Ministro do Planejamento do governo militar, Roberto Campos, garantiu aos 

congressistas latifundiários que a lei era para ser aprovada, mas não para ser colocada em 

prática. A história dos 20 anos de governos militares mostrou que tudo não passou de “uma 

farsa histórica” (OLIVEIRA, 2007). 

A postura brasileira mais uma vez vai na contramão ao não considerar o papel da 

agricultura familiar na redução da pobreza, na fundação de uma sociedade democrática e 

politicamente estável e principalmente no seu papel histórico em relação à segurança 

alimentar do Brasil. As experiências dos países desenvolvidos foram desconsideradas, e com 

o incondicional apoio do Estado aos grandes latifúndios foram modernizados em detrimento 

da reforma agrária; mais do que isso, as elites agrárias dominantes ao criarem o Estatuto da 

Terra na década de 1960 criaram na realidade obstáculos jurídicos para a realização da 

reforma agrária brasileira e evita juridicamente a possibilidade de uma eventual escalada dos 

conflitos agrários (MIRALHA, 2006). 

O problema da postura adotada pelo Brasil é que mais cedo ou mais tarde os 

conflitos agrários gerariam instabilidade política pelo simples fato de o país possuir 
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dimensões continentais, ou seja, muito espaço para muitos produtores, mas que na prática 

pouquíssimos produtores industriais financiados pelo Estado ocupam grandes áreas. O 

resultado desse modelo é que o Brasil se destaca entre os países onde esta estratégia urbana de 

desenvolvimento rural resultou em um desastre social de grandes proporções, tendo em vista, 

como já citado, a enorme disponibilidade de terras ociosas, as quais poderiam ter sido 

apropriadas pelos pequenos produtores familiares sem ameaçar a expansão das áreas ocupadas 

produtivamente pelo agronegócio.  

O Brasil ostenta os piores indicadores de desenvolvimento humano (IDH) dentre os 

países de igual nível de renda per capita, tendo-se tornado um caso paradigmático de 

desenvolvimento desigual. O anacronismo dessa estratégia de modernização levou ao 

esvaziamento do campo e a concentração da propriedade da terra, alimentou a pobreza urbana 

e bloqueou o desenvolvimento local (BUAINAIN; PIRES, 2003). 

 Com a redemocratização do País em meados dos anos 1980 e com a nova 

constituição de 1988 no primeiro governo democrático pós-ditadura é que foi reacendida a 

esperança de mais uma vez se discutir a questão agrária brasileira; movimentos sociais como 

o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, (MST), Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), Igrejas, Sindicatos, Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB), passam a compor também o espaço de reivindicação; com 

isso a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) se expande e 

muda sua forma de intervenção.  

No entanto, os principais grupos a pressionarem o governo pela realização da 

Reforma Agrária mais uma vez presenciaram a investida dos grupos dominantes em favor da 

permanência de um modelo conservador e há muito ultrapassado, o primeiro governo 

democrático, com a presidência de José Sarney, chegou a elaborar o primeiro Plano Nacional 

da Reforma Agrária (PNRA), todavia, esse plano ficou no papel, visto que as forças contrárias 

à reforma agrária, lideradas pela União democrática Ruralista (UDR), novamente, eram 

maiores e mais uma vez outra oportunidade histórica foi barrada pelas elites oligárquicas 

dominantes, e assim os interesses de uma minoria se sobrepõem ao de milhares e a reforma 

agrária não aconteceu (MIRALHA, 2006; JUNIOR, 2010). 

O panorama que se segue durante o curto mandato do Presidente Collor é de 

violência, repressão e perseguição aos movimentos sociais, e a opção pelo liberalismo 

econômico em substituição ao nacionalismo priorizado por Vargas agravou ainda mais 

questão agrária. As privatizações de setores ligados ao campo e uma aproximação com a 
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reforma agrária de mercado orientada pelo Banco Mundial (BIRD) gerou abandono das 

políticas de reforma agrária. (PEREIRA; SAUER, 2006). 

Ao longo dos anos 1990, o BIRD retomou e atualizou sua agenda agrária no sentido 

de resolver tensões e conflitos de maneira pontual, visando inibir possíveis 

comprometimentos dos governos e dessa forma as democracias de mercado, em outras 

palavras o BIRD ao atrair o capital privado para a economia rural buscava uma reforma 

Agrária menos prejudicial ao funcionamento dos mercados e, por outro lado, neutraliza o 

potencial que os conflitos agrários possuem no sentido de comprometer os governos 

(PEREIRA; SAUER, 2006). 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, principalmente no segundo 

mandato, houve um amplo programa de criação de assentamentos da reforma agrária, período 

marcado pelo estimulo à reforma agrária de mercado orientada pelo BIRD, movimentação 

paralisada pelo governo seguinte, o então presidente Luís Inácio Lula da Silva aproxima mais 

ainda o Estado, através do capital estrangeiro, do agronegócio, atrasando mais uma vez a 

agenda da Reforma Agrária; trazendo consequências negativas para o ambiente e para a 

sociedade em geral, a presença do Partido dos Trabalhadores (PT) aliado da luta pela Reforma 

Agrária, não alterou em absolutamente nada o quadro historicamente construído, mais do que 

isso, manteve sólida a relação do Estado e do Agronegócio (JUNIOR, 2010). 

O governo Dilma apresenta o pior índice de desapropriação de terras dos últimos 20 

anos. Em 2012, apenas 28 imóveis rurais foral alvo de decreto. Em 2013, nenhum imóvel foi 

desapropriado até o mês de julho (PACHECO, 2013). Fica claro com essa breve trajetória que 

o problema não é pontual, é histórico, e é nesse contexto que está inserida a concentração de 

terras. 

 

2.6 Concentração de terras: questão crônica 

 

A história econômica brasileira, com suas implicações sociais, políticas e culturais 

tem fortes raízes junto à grande concentração de terras; a Lei de Terras de 1850, na realidade, 

consolida legalmente as Sesmarias, ao legalizar as posses e ainda cria mecanismos legais 

criados pela elite agrária, com forte influência junto ao poder instituído, para manter 

inalterada a questão agrária brasileira. É interessante se observar aqui que as terras brasileiras 

originalmente eram públicas por direito de conquista, passaram ao Império e depois à 

República, e hoje pertencem a uma minoria; a discussão é gerada justamente pela forma como 
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se deu a transição das terras do setor público para o privado, marcadamente clientelista 

(ALVES, 2013). 

Este é o grande problema, pois tanto no Império quanto na República, os interesses 

de uma minoria sempre exerceram prioridade sobre os direitos coletivos, dessa forma, analisar 

a questão fundiária brasileira é analisar a história do Brasil sob os interesses das classes 

dominantes. É válido ressaltar que desde 1850 a concentração da propriedade rural não sofreu 

alterações substanciais o que a torna um problema historicamente crônico, socialmente injusto 

e imutável (FILHO; FONTES, 2009). 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006) comprovam a 

afirmação supracitada ao mostrar que do total da ocupação da área territorial, 39% são de 

estabelecimentos rurais, dos quais 50,34% possuem área com menos de 10 hectares e ocupam 

um total de 2,36% da área total dos estabelecimentos rurais, enquanto 0,95% dos 

estabelecimentos ocupam 44,42% da área total, ou seja, no Brasil do século XXI a 

concentração de terras ainda é fato, marca que parece ser indissolúvel em nossa história e faz 

com que o Brasil seja um dos países mais desiguais do Mundo (IBGE, 2006). 

Os aparatos legais criados com a Lei de Terras só sofreram uma pequena mudança 

com a constituição de 1988, que de alguma forma consegue abrir um espaço que questiona o 

direito absoluto à propriedade de terras; antes disso, no entanto, durante a ditadura militar, 

mais precisamente durante o governo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, em 

1964, foi instituída a primeira Lei de Reforma Agrária no Brasil, Lei nº 4504 também 

conhecida como Estatuto da Terra, apesar de seu caráter inovador em relação aos conceitos 

agrários como minifúndio e latifúndio e de seu caráter progressista sinalizando possíveis 

transformações, também não saiu do papel, se consolidando como mais uma oportunidade de 

mudanças estruturais na sociedade brasileira que não aconteceu (FILHO; FONTES, 2009; 

OLIVEIRA, 2007). 

O fato é que a classe dominante, detentora dos meios de produção, influencia as 

ações do governo resultando em interações políticas entre os agentes, em uma disputa por 

espaços e pelo domínio dos instrumentos de política controlados pelo Estado e com isso a 

regulação da vida social e econômica. Desta forma, as relações de poder existentes na 

sociedade importam e são determinantes na definição das políticas públicas e de como os 

recursos públicos são alocados, em benefício e em detrimento de que setores, em função de 

quais prioridades e objetivos (BUAINAIN; PIRES 2003). 

Em que pese a assimetria e demais problemas na estrutura de posse e uso da terra no 

Brasil, construído e consolidado desde suas origens, na década de 1960 depois de anulada as 
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pretensões dos movimentos sociais e do então presidente João Goulart, o que se presenciou 

nos anos seguintes foi um forte movimento de concentração da propriedade da terra em todo o 

país. Segundo Martins (1999) o grande capital se tornou proprietário de terra, especialmente 

com os incentivos fiscais durante a ditadura militar. As razões são múltiplas, mas 

principalmente pelo fato de a terra ocupar um papel central na economia e sociedade 

brasileira, seja como fonte de poder seja como reserva de valor (BUAINAIN; PIRES, 2003). 

É válido ressaltar que a crise de 1929, apesar de ter alterado o centro de importância 

do campo para os centros urbanos, não significou a diminuição no poder de influência nos 

rumos da política que a classe oligárquica possuía, as consequências dessa influência é que 

com o apoio ao golpe militar na década de 1960, o que se viu foi uma grande estratégia de 

modernização do País, que incluía a modernização dos latifúndios subsidiada pelo Estado. 

Modernização essa conhecida como Revolução Verde, modelo que tem suas bases, 

segundo Marcatto (2013), no princípio da intensificação através da especialização, e 

tecnologias como: motomecanização, uso de variedades vegetais geneticamente melhoradas, 

fertilizantes de alta solubilidade, pesticidas, herbicidas e irrigação. Fato que agravou mais 

ainda a disparidade entre grandes e pequenas propriedades ao possibilitar o acesso ao dinheiro 

público utilizado muitas vezes para aquisição de mais terras e obviamente maior 

concentração; em outras palavras, os militares conseguiram modernizar o campo sem alterar a 

alta concentração de terras existente. 

Foram criados, nesse período, os sistemas de assistência técnica e extensão rural e o 

sistema de pesquisa agrícola, o currículo das universidades de agronomia foi completamente 

reformulados na década de 1960, os recursos disponibilizados pelas linhas especiais de crédito 

rural visavam permitir a compra de máquinas, equipamentos, insumos modernos e ainda 

subsídios especiais para a instalação do emergente setor agroindustrial. Uma parte importante 

dos recursos financeiros, materiais e equipamentos necessários foram fornecidos por agências 

doadoras do primeiro mundo e por organismos internacionais. Foram implantadas ainda uma 

série de leis, regulamentos e programas especiais que passam a favorecer a difusão e 

consolidação do novo modelo (MARCATTO, 2013). 

O grande problema da estratégia de modernização do campo implementada pelos 

militares através dos pacotes tecnológicos advindos da revolução verde foi a inserção do 

capitalismo na agricultura brasileira por meio de capital dos bancos e das empresas 

transnacionais; a relevância desse fato se dá pela incoerência da estratégia adotada, os 

militares não promovem a reforma agrária por motivos óbvios, a classe oligárquica 

continuava influenciando os rumos da política, mas abrem as portas para o capital estrangeiro 
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que através das multinacionais detentoras das patentes das novas tecnologias da revolução 

verde passam a ditar as regras de mercado; em outras palavras, possui-se a terra, mas não o 

poder de decidir sobre os rumos da produção, é uma forma de subjugação moderna, pois 

atualmente essas grandes corporações repartem os lucros da produção; pode-se dizer que há 

um tipo diferente de “escravidão” em curso. 

Nesse sentido, o processo de concentração da terra sob o modo capitalista de 

produção difere do processo de concentração do capital. Difere porque a concentração da terra 

é produto do monopólio de uma classe sobre um meio de produção específico, particular, que 

é a terra. No capitalismo, a terra, transformada também em mercadoria, tem um preço, mas 

não tem valor, porque não é produto criado pelo trabalho humano (OLIVEIRA, 2007). 

Todo esse cenário só é possível porque o agronegócio e as commodities é a opção 

econômica que o governo adotou para o campo, basta observar o total descaso com o cerrado, 

segundo maior bioma brasileiro, no entanto considerado como fronteira agrícola. Estimativas 

dão conta de que restam apenas 20% do bioma original, o que o caracteriza como um hotspot, 

conceito que se apoia, dentre outros, no endemismo e ameaça (ALHO, 2005). O que justifica 

a caracterização desse habitat como hotspot, é o fato de ser um dos mais ricos e ameaçados 

ecossistemas mundiais. Assim se essa situação de descaso com o ambiente tem perdurado 

mesmo com uma amplitude de pesquisas e denúncias sobre os impactos que o desmatamento 

causa, é porque há um alinhamento entre o agronegócio e o projeto político do governo para o 

campo. 

Nesse momento o que se percebe são manobras estratégicas adotadas para manter o 

modelo vigente, pois transformar o pequeno produtor de alimentos em produtor de 

monoculturas é possibilitar o acesso às migalhas de um modelo ultrapassado, prova disso é o 

fato de que a agricultura familiar, mesmo concentrada em ¼ da área agricultável e sem o 

deido apoio do Estado é extremamente relevante para o país, e mesmo assim há a intenção de 

mudar o perfil desse segmento. 

 

2.7 Breve panorama da situação da Agricultura Familiar no Brasil 

 

É importante salientar que a preocupação efetiva em melhor entender e delimitar as 

características do agricultor familiar brasileiro ocorreu apenas no ano de 2006; momento em 

que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - atualizou o Censo Agropecuário 

e, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário- MDA, publicou um caderno 

especialmente para a Agricultura Familiar: Censo Agropecuário 2006 - Agricultura Familiar. 
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A fim de atender à demanda do MDA, o Censo Agropecuário 2006 adotou o conceito 

de Agricultura Familiar, conforme a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as 

diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais. Vale observar que a análise realizada tem como referente os resultados do 

Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2006) e do Censo Agropecuário 2006 – Agricultura 

Familiar (IBGE, 2006). 

Um dos aspectos que marcam o Censo Agropecuário é a alta concentração de terras, 

o que ratifica as informações do Índice de Gini já mencionadas.  Essa afirmação pode ser 

verificada pelos números apresentados: dos aproximadamente 5,2 milhões de 

estabelecimentos agropecuários, 4,4 milhões (ou cerca de 85% do total dos estabelecimentos 

rurais do país) se enquadram na categoria da Agricultura Familiar. Esses estabelecimentos 

ocupam uma área de aproximadamente 80,25 milhões de hectares, equivalente a apenas 

24,3% do total da área ocupada pelos estabelecimentos agropecuários brasileiros.  

Estes resultados mostram uma estrutura agrária ainda concentrada no País: os 

estabelecimentos não pertencentes à Agricultura Familiar, apesar de representarem apenas 

15,6% do total dos estabelecimentos, ocupam 75,7% da área agricultável. A área média dos 

estabelecimentos familiares é de 18,37 hectares, e a dos não familiares, de 309,18 hectares. 

Apesar de ocupar uma área pequena em comparação com os agricultores não 

familiares, a Agricultura Familiar mostra sua importância enquanto fornecedora de alimentos 

para o mercado interno; em relação à quantidade de mão-de-obra no campo (trabalhadores 

rurais), registrou-se que 74,4% (12,3 milhões) desses trabalhadores estão nos 

estabelecimentos de Agricultura Familiar. O restante (25,6% da mão-de-obra) está nos 

estabelecimentos não familiares (IBGE, 2006). Em outras palavras, a Agricultura Familiar 

emprega três vezes mais que a agricultura não familiar. 

Mesmo assim, em que pese a importância da Agricultura Familiar para a segurança 

alimentar, para a manutenção social do campo, para a estagnação do êxodo rural e para a 

questão ambiental, as políticas públicas orientadas a esse segmento ainda estão longe de 

suprirem as necessidades e as demandas colocadas para que essa agricultura se reproduza e se 

fortaleça, para tentar entender o descaso com esse segmento tão importante é que a pesquisa 

se propõe a evidenciar a problemática agrária brasileira. 

 

2.8 Agricultura familiar no Brasil: conceitos e categorias 
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Para o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), a Agricultura Familiar é uma 

forma de produção em que predomina a interação entre gestão e trabalho; são os agricultores 

familiares que dirigem o processo produtivo, dando ênfase na diversificação e utilizando o 

trabalho familiar, eventualmente complementado pelo trabalho assalariado (MDS, 2013). 

Segundo o estipulado pela Lei nº 11.326 (PLANALTO, 2006) […] considera-se 

agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 

atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:  

 

I - Não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais. 

II - Utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento. 

III - Tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 

econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento. 

IV - Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  

 

Segundo Mattei (2007), outra alteração importante introduzida recentemente ao 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), programa que tem 

como objetivo o apoio financeiro a atividades agropecuárias ou não agropecuárias; 

destinando-se a promover o aumento da produção e da produtividade e a redução dos custos 

de produção, visando à elevação da renda da família produtora rural, foi a segmentação do 

público beneficiário do programa. 

Assim de acordo com a metodologia dos estudos da Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA, 2014), têm-se hoje seis grupos distintos de agricultores familiares 

beneficiários do programa:  

 

I. os agricultores estabilizados economicamente (Grupo D);  

II. os agricultores com exploração intermediária, mas com bom potencial de 

resposta produtiva (Grupo C); 

III. os agricultores com baixa produção e pouco potencial de aumento da 

produção (Grupo B)  

IV. os assentados pelo processo de reforma agrária (Grupo A).  

 

As duas novas categorias são o grupo A/C, composto por agricultores oriundos do 

processo de reforma agrária e que passaram a receber o primeiro crédito; e o grupo E, 

composto por agricultores familiares com os melhores índices de renda bruta familiar anual 

(MATTEI, 2007). 
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Outro conceito fora do âmbito governamental proposto por Wanderley (1996) 

entende a agricultura familiar, posta aqui como uma categoria mais genérica, como aquela em 

que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume o 

trabalho no estabelecimento produtivo, não diferindo muito da conceituação governamental. 

Vale ressaltar que existem outras conceituações, mas que não serão abordadas nesse estudo. 

Dessa forma, a Agricultura Familiar, apesar de não ser um termo novo, ganhou novas 

significações nas últimas décadas devido à sua inserção na agenda do Estado, principalmente 

com implementação do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) em 

1996 e com a criação da Lei 11.326/2006, a primeira a fixar diretrizes para o setor, com isso a 

agricultura familiar ganha legitimidade social, política e acadêmica no Brasil (PLANALTO, 

2013). 

O termo Agricultura Familiar tem suscitado diversas interpretações e definições, o 

que deixa clara a diversidade de “agriculturas” disseminadas por todo o País, dessa forma 

Baiardi (1999) ressalta, através da utilização de uma categorização relativamente abrangente, 

a possibilidade de identificar um conjunto de cinco categorias de agricultura familiar no 

Brasil: 

 

Tipo a – tecnificado, mercantil, farmerizado, predominante no cerrado; 

Tipo b – integrado verticalmente em CAI – aves e suínos; 

Tipo c – agricultura familiar tipicamente colonial; 

Tipo d – agricultura familiar semimercantil; 

Tipo e – agricultura familiar de gênese semelhante ao tipo (d) caracterizada 

pela  marginalização do processo econômico e pela falta de horizontes. 
 

É válido destacar que apesar dessa recente preocupação com a conceituação de 

Agricultura Familiar, a presença desse modelo data do período colonial. Outro aspecto a ser 

observado são as categorias (b, c e d) e seus perfis, mostrando as mudanças que esse setor 

vem sofrendo e principalmente seu alinhamento com o mercado. 

 

2.9 A agricultura familiar e suas várias funcionalidades no contexto brasileiro 

 

Carneiro e Maluf (2005) salientam que a proposta de uma agricultura multifuncional 

surge, no cenário internacional, em um contexto de disputa entre duas concepções de 

agricultura: uma sustentada nas determinações das leis do mercado e outra que considera que 

o sentido da atividade agrícola não se limita à produção para o mercado, mas se estende 

também à oferta de serviços e bens (materiais e imateriais) à sociedade. 
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Dessa forma, é preciso, no contexto brasileiro, se observar vários aspectos, tendo em 

vista a heterogeneidade de processos historicamente construídos a favor da produção 

empresarial. No contexto atual, o PRONAF é um dos responsáveis por financiar a 

diversificada agricultura não empresarial, o grande problema dessa política é o fato de 

encaminhá-la para o modelo mercantil, ou seja, financia-se uma parcela do campesinato, os 

economicamente viáveis. Não há uma política voltada apenas para a manutenção do 

camponês no campo, produzindo para seu próprio sustento e contribuindo para a diminuição 

dos problemas sociais advindos do modelo aí posto, concentrador de terras e renda, em outras 

palavras, a política pública traz em sua forma a necessidade de inserção do pequeno produtor 

ao modelo empresarial, o fato é que, se na década de 1960 a revolução verde reorganiza o 

modelo de produção, o PRONAF se propõe a promover uma modernização parecida para o 

campesinato. 

Outro aspecto a ser observado é o fato de massicicar-se a produção de alimentos 

como principal função do campesinato, desconsidera-se outros aspectos, como a questão 

territorial, por exemplo, avalia-se o camponês produtivo economicamente, mas não sua 

estrutura familiar e a sua significação ou sua importância para o ambiente. 

Mais uma vez fica claro o direcionamento mercantil da estrutura, segundo Cazella, et 

al. (2009) a noção de família rural entendendo-a como uma unidade que se reproduz em 

regime de economia familiar e que desenvolve qualquer processo biológico sobre um pedaço 

de terra, “situada” num território com determinadas características socioeconômicas, culturais 

e ambientais, é desconsiderada. 

Para Cazella, et al. (2009) as principais funções da agricultura, levando em 

consideração o território e o contexto inerente a cada um, são as seguintes: reprodução 

socioeconômica das famílias rurais, promoção da segurança alimentar das próprias famílias 

rurais e da sociedade, manutenção do tecido social e cultural, e a preservação dos recursos 

naturais e da paisagem rural.  

No entanto, ressalta-se que dada à heterogeneidade da população de agricultores em 

uma sociedade como a brasileira, supõe-se a impossibilidade de se estabelecer uma lista única 

de funções, mas as que são estimuladas tem como princípio a racionalidade econômica. Dessa 

forma, considerando as diversas funções econômicas e sociais, simbólicas, ambientais e 

estratégicas torna-se necessário formular contratos diferenciados com as diferentes categorias 

de agricultores familiares que se pretende estimular.  

 Ao se analisar a ocupação da área territorial brasileira, 39% são estabelecimentos 

rurais; dos quais 50,34% possuem área com menos de 10 hectares e ocupam um total de 
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2,36% da área total, enquanto 0,95% dos estabelecimentos ocupam 44,42% da área total, fica 

claro que é impossível se analisar o campesinato desconsiderando as especificidades 

territoriais, pois torna-se diferente ser agricultor familiar na região Sul do país, e ser agricultor 

familiar na região Norte do estado de Mato Grosso (IBGE, 2006). 

Nesse sentido, ao privilegiar uma abordagem do conjunto estabelecimento agrícola-

família-território, a noção de multifuncionalidade favorece uma reflexão que integra as 

diversas dimensões da inserção da agricultura na sociedade a partir de uma referência espacial 

que vai além das delimitações político-administrativas. Seguindo essa orientação, é possível 

identificar as diferentes formas de participação dos diversos tipos de agricultura na renda 

familiar assim como sua relação com a dinâmica social das famílias e dessas com o território 

em que está inserida (CARNEIRO; MALUF, 2005). 

Em um país onde é grande o número de residentes no meio rural que não tem 

condições de desenvolver uma agricultura comercialmente competitiva, a noção da 

multifuncionalidade aplicada, seja como instrumento de análise dessas categorias sociais, seja 

como instrumento de políticas públicas, permitiria reconhecer, estimular e valorizar formas de 

inserção social dessa população resgatando-lhe também um sentido de cidadania. Isso se 

deve, principalmente, pelo fato de historicamente esse setor da sociedade ser relegado a 

segundo plano, mesmo sendo de fundamental importância para o Brasil. Faz-se necessário 

avaliar de forma racional o fato de que o espaço ocupado pelo campesinato é insignificante, 

como já exposto, se comparado à agricultura mercantil, o que facilita a formulação de 

políticas realmente funcionais para esse setor. 

No entanto, a opção da classe dominante “colonial” brasileira, e é preciso se observar 

esse aspecto, partindo do ponto de vista que o brasileiro original é o Índio, e que por isso a 

classe dominante brasileira tem raízes estrangeiras e dessa forma traz as concepções políticas 

e sociais em curso na Europa, foi desde o princípio o da concentração de poder e capital. 

Dessa forma, muito da história do Brasil se perde tendo em vista os interesses da elite 

dominante, prova disso é o total descaso com a pequena classe produtora de alimentos ou 

agricultores familiares. 

Apesar de a história ser contada ou elaborada sob a luz das elites oligárquicas e seus 

interesses, não foi possível eliminar desse contexto um ator fundamental, o produtor de 

alimentos; se atualmente há desconhecimento e certo preconceito por parte da sociedade 

moderna sobre a importância do camponês para a segurança alimentar brasileira é por que 

historicamente sua história oficial não foi contada. 
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Entre a colonização e o império, o Brasil contou, segundo Altafin (2009), com os 

índios, primeiros fornecedores de alimentos para o colonizador português; depois com os 

escravos africanos, há documentos históricos em que é comprovada a existência de lotes 

cultivados por escravos negros; os Mestiços também compunham o campesinato no período 

colonial, as populações mestiças livres, formadas por filhos bastardos dos senhores de 

engenho, sem direito a herança, ocupavam terras marginais e, em grande parte, viviam da 

agricultura, fornecendo alimentos para os engenhos e para as vilas; Brancos não herdeiros que 

por lei não tinham direito à herança também produziam alimentos para o mercado interno e 

ainda os Imigrantes europeus vindos com as primeiras políticas de incentivo à imigração que 

doavam lotes e os primeiros implementos agrícolas. 

Dessa forma, fica clara a importância desses grupos, índios, negros, mestiços, 

brancos não herdeiros e imigrantes europeus, para o período que se estende do Brasil colônia 

e o fim do Império, apesar de ocuparem papel secundário nesse período de exploração do 

trabalho escravo e das monoculturas subsidiadas pelos governantes, eram fundamentais para a 

produção de alimentos que abastecia o mercado interno; e mesmo naquele tempo, sem o 

devido apoio do Estado (ALTAFIN, 2009). 

Nesse sentido, o estigma do passado relacionado ao pequeno produtor rural 

permanece presente, segundo Abramovay, (2000), há um vício, permanente, de raciocínio na 

maneira como se definem as áreas rurais no Brasil, que contribui decisivamente para que 

sejam assimiladas automaticamente ao atraso, carência de serviços e falta de cidadania.  

 

2.10 A dívida com o Pequeno Produtor de Alimentos 

 

É evidente que no Brasil há uma dívida social com os produtores de alimentos, hoje 

chamados de agricultores familiares ou campesinos; no entanto, não há sinais, no atual 

contexto, de que haverá alterações nesse cenário, pois o Estado continua financiando o 

agronegócio exportador de commodities, tão importante para a balança comercial.  

O argumento utilizado de que a modernização do setor rural traria avanços e 

equidade social não aconteceu e com isso não houve modificação da estrutura agrária, fator 

esse determinante na questão da sustentabilidade econômica, social e ambiental da pequena 

produção familiar, assim o desenvolvimento como foi pensado deu mostras de que não se 

sustenta.  

A noção de progresso associada à ideia de perfeição, evolução, crescimento, válida 

para qualquer povo, em qualquer momento histórico, se esgotou. Se de um lado houve um 
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crescimento econômico rápido, por outro, gerou desigualdades, pobreza, concentrou renda, 

degradou os recursos naturais, não permitiu que as pessoas exercessem o seu direito mais 

sagrado que é o exercício da cidadania, das escolhas, o direito de decidir sobre os destinos da 

própria vida (MENEGETTI, 2013). 

No Brasil, especificamente, o processo de modernização da agricultura foi iniciado 

no final da década de 50, com a mecanização agrícola. As políticas de modernização seguiram 

a mesma lógica dos países industrializados. Nem de longe havia preocupação com a 

sustentabilidade do processo; e com uma particularidade, aqui a modernização se dá dentro de 

uma aliança entre o capital agroindustrial, os grandes produtores e o Estado, excluindo os 

pequenos produtores, ou relegando-os a um segundo plano. Ela acontece por vontade e ação 

consciente do Estado. Também aqui a modernização da agricultura tem a função de fornecer 

mão-de-obra barata para o setor urbano, fornecer matéria-prima para a indústria e ser 

consumidora de produtos industriais (MENEGETTI, 2013). 

Dessa forma o desenvolvimento rural estruturado sobre o paradigma da 

modernização dá sinais de insustentabilidade e deixa uma série de consequências que fazem 

repensar o processo de desenvolvimento rural contemporâneo. Apesar de todos os avanços 

técnicos da agricultura moderna, ela ainda continua a depender de processos e recursos 

naturais. E a degradação dos recursos naturais pode inviabilizar os atuais sistemas de 

produção agrícola, além de comprometer o uso para gerações futuras (MENEGETTI, 2013). 

Esse grande desenvolvimento tecnológico vivenciado no último século, ao atingir o 

setor agrícola dá origem a uma preocupação crescente com o desenvolvimento de sistemas 

alternativos de produção, tendo em vista os impactos negativos ao ambiente advindos da 

modernização do campo. Nesse sentido, a agricultura familiar surge como uma alternativa, 

pois a qualidade de vida está diretamente relacionada à forma como o trabalho é realizado e 

como o agricultor se relaciona com a natureza, sendo, dessa forma, possível evitar 

determinadas atividades que são resultantes de problemas técnicos gerados pelo processo de 

modernização capitalista da agricultura (ANDRIOLI, 2008). 

 Como os agricultores familiares não foram totalmente integrados ao processo de 

modernização capitalista da agricultura, há um espaço de mobilização social, em que os 

agricultores familiares poderiam construir uma forma diferenciada de construção da vida, sem 

necessidade de utilizar determinados insumos, como fertilizantes químicos e agrotóxicos 

(ANDRIOLI, 2008). 

Gomes (2004) descreve que a alta flexibilidade de adaptação a diferentes processos 

de produção e a variedade de fontes de renda tornaram a agricultura familiar elemento 
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fundamental da modernização agrícola e, particularmente, de certas cadeias agroindustriais. A 

discussão sobre a importância e o papel da agricultura familiar vem ganhando força, 

impulsionada através de debates embasados no desenvolvimento sustentável, na geração de 

emprego e renda, e na segurança alimentar (VARGAS, 2010). 

Neste sentido, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento definiu a necessidade de reforma nas políticas agrícolas dos países 

desenvolvidos e em países considerados “em desenvolvimento”, com o objetivo de criar 

condições que permitam o desenvolvimento sustentável com a valorização da agricultura e o 

progresso do ser humano em equilíbrio com o ambiente (VARGAS, 2010). 

Assim, o grande desafio do governo Luís Inácio Lula da Silva, empossado em 2003, 

envolvia resgatar a capacidade do Estado, em termos de planejamento e execução de políticas 

públicas, integrando-as e articulando-as com os segmentos mais pobres da sociedade, visando 

minimizar o quadro de miséria e exclusão social. Por esse motivo, o novo governo brasileiro e 

a sua instituição de pesquisa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

reconheceram, no plano do discurso, a Agricultura Familiar como elemento fundamental de 

suas estratégias de combate à desigualdade social (SERAFIM, 2011). Partindo dessa 

perspectiva as instituições governamentais foram chamadas a formular políticas específicas de 

crédito, dentre outros de organização associativista, de extensão rural, de orientação exclusiva 

às mulheres camponesas, de estímulo a outras formas de produção, como a agroecológica, e 

de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento de conhecimento específico às necessidades da 

Agricultura Familiar.  

No entanto, o esforço presente no discurso do Estado, a Frente Parlamentar da 

Agropecuária: de acordo com seu sítio na internet no dia 20 de março de 2013, era composta 

por 257 deputados federais e 14 senadores (CPT, 2014). Demonstrando a grande desigualdade 

das forças em jogo em relação ao campo brasileiro. Em outras palavras, mais de 40% dos 

deputados defendem os interesses de apenas 9,1% dos proprietários rurais do total de 

5.175.636 estabelecimentos (CPT, 2014). Influência essa que se materializa em números, 

basta observar a destinação dos recursos subsidiados pelo governo brasileiro (Tabela 4).  

Os dados mostram objetivamente o padrão de tratamento assimétrico entre os aportes 

financeiros destinados à agricultura familiar e ao agronegócio, evidenciando que o padrão de 

atuação do governo em relação ao grande produtor, historicamente, não mudou. No entanto, é 

importante se observar que a agricultura familiar, representando aproximadamente 85% dos 

estabelecimentos rurais, e ocupando aproximadamente um quarto da área, considerando 

estabelecimentos com até 100 ha, consegue responder pela produção de 70% dos alimentos 
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que chegam à mesa dos brasileiros, por mais de 74% do pessoal ocupado no campo e por 10% 

do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, sendo diretamente responsável pela segurança 

alimentar dos brasileiros. Os estabelecimentos não pertencentes à Agricultura Familiar, apesar 

de representarem apenas 15,6% do total dos estabelecimentos, ocupam 75,7% da área 

ocupada. A área média dos estabelecimentos familiares é de 18,37 hectares, e a dos não 

familiares, de 309,18 hectares. Dados fornecidos pelo próprio governo través do MAPA e do 

IBGE (MAPA, 2011; IBGE, 2006). Demonstrando assim a clara incoerência do modelo de 

desenvolvimento adotado e a força da frente parlamentar da agropecuária empresarial 

historicamente infiltrada na política brasileira, dando mostras concretas de que não vai haver 

alterações no modelo aí posto. 

 

Tabela 4-  Recursos do Plano Safra 2004/2005 a 2013/2014. (Valores em bilhões de reais destinados 

ao agronegócio e à agricultura familiar). 

PLANO 

SAFRA 
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

Plano agrícola 

e pecuário, 

empresarial. 

39,5 44,4 50 58 65 107,5 100 107,2 115,25 136 

Plano safra, 

agricultura 

familiar 

7 9 10 12 13 15 16 16 22,3 21 

Total do 

plano safra 
46,5 53,4 60 70 78 122,5 116 123,2 137,55 157 

Fonte: Ministério da Agricultura (2013). Organização: MOTA, A. C. (2013). 

 

Os dados citados acima fazem parte de um trabalho em conjunto entre o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), que adotaram uma metodologia para classificar a agricultura familiar, segundo a Lei 

nº 11.326, de 24 de julho de 2006, a partir das informações do Censo Agropecuário 2006. 

Apesar de haver avanços e em que pese a importância da agricultura familiar para a segurança 

alimentar, para a manutenção social do campo, para a estagnação do êxodo rural e para a 

questão ambiental, as políticas públicas orientadas a esse segmento ainda estão longe de 

suprirem as necessidades e as demandas colocadas para que essa agricultura se reproduza e se 

fortaleça.  

A concentração de terras no Brasil ainda é fato, assim como o apoio do Estado ao 

desenvolvimento desse segmento através de vultosos aportes financeiros disponibilizados 
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pelo plano safra para a agropecuária empresarial. Nesse sentido reconhecer a importância da 

agricultura familiar enquanto elemento relevante na produção de alimentos é reconhecer 

outras formas de produção, que não o agronegócio, como alternativas viáveis. 

 

2.11 Escala local, breves considerações sobre o desenvolvimento do estado de Goiás 

 

Uma vez construído o arcabouço teórico geral em que se insere a pesquisa aqui 

posta, faz-se necessário trazer a discussão para o contexto local; para isso será necessário 

entender o desenvolvimento do estado de Goiás que se dá, de forma mais acentuada, a partir 

do governo de Getúlio Vargas durante a década de 1930. Se por um lado há a transferência do 

centro de importância, que se desloca do campo para as cidades, num processo de urbanização 

e industrialização, por outro e paradoxalmente, há a preocupação com a expansão da fronteira 

agrícola e exploração territorial.  

Nesse sentido, a região Centro-Oeste foi alvo de um projeto denominado “Marcha 

para o Oeste”; assim, o estado de Goiás se transformaria em fornecedor de alimentos e 

matéria-prima para o restante das regiões mais industrializadas do país e ao mesmo tempo, 

absorvedor de excedentes populacionais (FERREIRA; FILHO, 2003). Para que tais objetivos 

fossem alcançados, no início dos anos 1960, foi implantado o plano de desenvolvimento 

econômico, Plano Mauro Borges (PMB), cujas principais metas a serem alcançadas eram 

justamente a pecuária e agricultura.  

Após o II Plano Nacional de Desenvolvimento (IIPND/1975–1979), e do 

desenvolvimento da pesquisa agropecuária, com a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), é que o Centro-Oeste passa a ser mais explorado; o estado de 

Goiás e logicamente toda a Região Centro-Oeste receberam substanciais volumes de 

investimentos federais. Momento em que foi criado o Programa de Desenvolvimento do 

Cerrado (POLOCENTRO) e o Programa Cooperativo Nipo-Brasileiro para o 

Desenvolvimento do Cerrado (PRODECER), programas que proporcionaram as condições 

para a expansão de uma agricultura empresarial tecnificada, iniciando assim a ocupação 

agroindustrial do Cerrado goiano, principalmente com o cultivo da soja e a utilização das 

tecnologias advindas da revolução verde. Nesse sentido, a expansão da ocupação das terras do 

cerrado com a soja só foi possibilitada pelo desenvolvimento de sementes adaptadas ao clima 

e ao solo da região (ZAMBERLAN, et al. 2013 ; ALHO, 2005). 

Assim o complexo soja, (soja em grão, farelo e óleo) nasce no estado de Goiás. Com 

esgotamento de terras disponíveis para a ocupação da agropecuária nas regiões do sul e 
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sudeste do país e a necessidade de aumento da produtividade agrícola, houve um 

direcionamento da produção para novas áreas e a consequente expansão agrícola. Programas 

governamentais implementados no Centro Oeste a partir da década de 1970 devido a grande 

quantidade de terras disponíveis, possibilitaram a consolidação do estado de Goiás como 

grande produtor de soja. 

 Com isso, a partir da década de 1980, a disponibilidade de soja atrai a transferência 

de fábricas de beneficiamento de grãos para o estado de Goiás, consolidando de vez essa 

atividade (FERREIRA, FILHO, 2003). É nesse sentido que no contexto atual o estado de 

Goiás apresenta o principal fator de atração que define a localização das usinas de produção 

de biodiesel, a disponibilidade de matéria-prima.  Segundo dados da SEPLAN, atualmente, a 

soja é o principal produto agrícola, representando 51,4% do total de grãos produzidos no 

estado; caracterizando uma mudança no perfil, de região exportadora de grãos, para uma 

região processadora, possível pela presença do complexo agroindustrial da soja e seu 

processamento.  

Em relação à microrregião Sudoeste de Goiás, a história recente da ocupação de suas 

terras 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 (OLIVEIRA, 2007). Mas é a partir da década de 1970 que o Governo Federal, 

estabelece no estado de Goiás como uma de suas áreas prioritárias para investimentos o eixo 

Rio Verde-Jataí, pois além de apresentar o perfil necessário para a obtenção dos benefícios 

financeiros, dispunha ainda, no caso de Jataí, de jazidas de calcário, elemento fundamental 

para a utilização intensiva dos solos do cerrado (RIBEIRO, 2003). 

Especificamente em Jataí, os primeiros registros do cultivo da soja no município 

datam de 1965, quando apenas um produtor plantava a leguminosa. No entanto, é importante 

salientar aqui que o município se integrou tardiamente ao cultivo do grão quando comparado 

aos demais municípios da microrregião Sudoeste de Goiás e este atraso é o responsável pela 

radical mudança no cenário produtivo do município. Na década de 1980, toda a infraestrutura 

estava pronta para atender principalmente Rio Verde e Mineiros, logo, a incorporação da soja 

na pauta de produtos do município apresentou resultados positivos e imediatos (RIBEIRO, 

2003). 

O aproveitamento das terras, antes utilizadas pela pastagem, para a produção de soja, 

e a abertura de novas áreas com o cultivo do arroz, para o posterior aproveitamento destas 

para o cultivo de soja e milho, orientado para o mercado externo, elevou o município de Jataí 

a uma posição de destaque. É válido ressaltar que a incorporação e difusão de tecnologias de 
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produção e a visão empresarial desenvolvidas no município deveram-se, em grande parte, ao 

modelo de migração. O final da década de 1970 foi marcado pela chegada maciça dos 

“sulistas” vindos com a expansão das frentes de agricultura comercial. 

 A articulação entre a produção de soja e a agroindústria proprociona a integração da 

região e dos municípios a ela vinculados aos centros mais dinâmicos da economia 

internacional; levando em consideração que o atual município de Perolândia fazia parte de 

Jataí, sendo elevado a essa categoria apenas no ano de 1991, isto explica sua integração ao 

modelo de produção aqui posto e consequentemente entende-se o contexto em que se insere o 

Assentamento Três Pontes. Assim, para a região, a soja destaca-se como um produto de 

integração regional e de capital, além de reformulador dos setores de produção e de serviços, 

tanto no campo quanto na cidade (RIBEIRO, 2003). 

Levando em consideração que o principal fator de atração para as usinas de 

biodiesel, como já mencionado, é a disponibilidade de matéria prima, fica claro o porquê de o 

estado de Goiás possuir 9 (nove) das 24 usinas de produção de biodiesel autorizadas pela 

ANP para o Centro Oeste, o fato de a produção de soja ser consolidada tranquiliza os 

investidores, pois há a garantia de matéria prima, principal gargalo. 

No entanto, há outro aspecto relevante, pois o selo combustível social depende de a 

empresa adquirir percentuais mínimos da matéria prima da agricultura familiar a fim de que 

possam ter direito a redução da alíquota de PIS/PASEP e COFINS de que trata a lei, o que 

torna seu produto competitivo no mercado interno e externo e ainda impulsiona a inclusão 

social pregada pelo governo. Nesse sentido são 290 assentamentos espalhados por todo o 

estado de Goiás, 34 deles no sudoeste goiano, e especificamente no município de Perolândia 

(GO) o Assentamento Três Pontes, objeto dessa pesquisa (INCRA, 2014). É importante 

ressaltar que esses números são relativos apenas a assentamentos, desconsiderando-se aqui o 

pequeno produtor independente. 

É nesse contexto que as empresas produtoras de biodiesel têm avançado, articulando 

a adesão do pequeno produtor, seja ele assentado ou não, ao PNPB visando com isso a 

obtenção do selo combustível social. A organização e o poder de ação das empresas se 

contrapondo à ausência de políticas públicas consolidadas para o pequeno produtor criam as 

condições ideais para que as monoculturas avancem sobre as áreas de assentamentos e 

pequenas propriedades. 

Enquanto a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) 

celebra em 2014 o Ano Internacional da Agricultura Familiar objetivando incluir os pequenos 

e médios produtores na discussão em torno do aumento da produção de alimentos no país e no 
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mundo, o Governo Federal, através do PNPB, incentiva o avanço das monoculturas 

justamente no segmento mais importante para a segurança alimentar do brasileiro, como já 

mencionado, de acordo com os dados mais recentes do censo agropecuário, 70% da produção 

nacional de alimentos tem como origem a agricultura familiar. 

E em que pese sua importância, segundo a Confederação Nacional da Agricultura, 

atualmente apenas 11% dos agricultores familiares têm acesso regular a insumos 

tecnológicos, o que é muito pouco. Daher (2014) coloca que o uso da tecnologia faz toda a 

diferença, mantém o negócio rentável e as famílias no campo, produzindo mais e melhor. 

Portanto, será preciso aproveitar o apoio da FAO para estimular o uso da tecnologia na 

agricultura familiar brasileira, fator que será decisivo para o próximo salto de produtividade.  

Nesse sentido, a incongruência da política de inclusão social proposta pelo Estado 

está justamente nesse ponto, qual o papel da agricultura familiar: produzir alimentos ou 

produzir matéria prima para biodiesel inserindo-se de vez ao agronegócio. A inclusão social 

proposta pelo Governo Federal poderia acontecer justamente com a modernização da 

agricultura familiar. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Descrição da área de estudo 

 

O município de Perolândia localiza-se na microrregião Sudoeste de Goiás, apresenta 

área de 1.030 Km
2
 e uma população com aproximadamente 4.000 habitantes (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PEROLÂNDIA, 2013), destacando-se atualmente como um dos principais 

produtores de algod o e gr os da regi o, além de apresentar desta ue no setor de mineraç o 

 calc rio , h  ainda a presença da  sina  gua Emendada - Brenco / ETH Bioenergia, que é 

responsável pela produção de biocombustível a partir da cana de açucar.  

O Assentamento Três Pontes, localizado no município de Perolândia (Mapa 1), foi 

instituído em Outubro de 1999, está localizado a 11 km da sede do município e possui uma 

área de 1873.95 hectares, sendo que 454.3 ha são Reserva Legal, distribuídos em 43 (quarenta 

e três) lotes com área média de 35 (trinta e cinco) hectares (INCRA, 2013).  

 

Mapa 1- Localização da área de estudo, Assentamento Três Pontes, município de Perolândia (GO). 
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  O cenário atual do município de Perolândia está ligado às transformações que 

ocoreram em função dos investimentos do Governo Federal no eixo Rio Verde – Jataí nas 

décadas de 1970 e 1980. O Distrito de Perolândia foi criado pela Lei Estadual nº 7478, de 

02/12/1971, subordinado ao município de Jataí (GO), sendo elevado à categoria de município 

com a denominação de Perolândia apenas em 16/01/1991, pela Lei Estadual nº 11405 (IBGE 

CIDADES, 2013).  

A atividade produtiva que predomina no município é a agricultura com 536 km
2
, 

correspondendo a 53% da área, com destaque para as culturas de cana-de-açúcar, soja e 

milho. A pastagem ocupa 157 km
2
, o que equivale a 15%, e é desenvolvida nas áreas com 

declive mais acentuado e propriedades menores.  No Assentamento Três Pontes o cenário é 

semelhante, a atividade predominante ainda é a agricultura, a qual corresponde a 33% da área, 

seguida da pastagem que ocupa 21% desse território (Mapa 02). 

 

Mapa 02- Uso da terra, Assentamento Três Pontes, Perolândia (GO). 
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3.2 Procedimentos metodológicos  

 

3.2.1 Visitas de mobilização e seleção dos participantes 

 

 

O planejamento das entrevistas realizou-se a partir de visitas de mobilização ao 

assentamento Três Pontes com o intuito de conhecer o cenário da pesquisa, bem como 

estabelecer o primeiro contato com os atores locais. Esse momento foi conduzido de maneira 

informal abrindo espaço para que os agricultores falassem sobre o contexto em que estão 

inseridos, estabelecendo-se, a partir daí; uma relação de confiança, fundamental para o 

caminhar da pesquisa. 

Os atores que participaram da pesquisa são residentes no Assentamento Três Pontes, 

diante de um universo de 43 famílias optou-se por realizar uma amostra composta por 21 

famílias, aproximadamente 50% do público alvo (LAKATOS e MARCONI, 1991). Para a 

realização das entrevistas foram considerados os seguintes critérios: disponibilidade para 

participar da pesquisa; idade superior ou igual a dezoito anos e residir no assentamento. 

No entanto, como as entrevistas dependeram de deslocamento entre a cidade de Jataí 

(GO) e o assentamento Três Pontes, em Perolândia (GO), aproximadamente 80 km de 

distância, agregou-se ao recurso metodológico da amostra o aspecto da conveniência, nesse 

sentido foi entrevistado aqueles atores que dispunham de tempo para as entrevistas, tendo em 

vista a rotina de atividades da propriedade que muitas vezes não possibilita ao proprietário 

uma pausa para o diálogo. Observou-se, porém, como critério, o aspecto de serem 

contempladas propriedades envolvidas com a produção de matéria prima para o biodiesel e 

propriedades não envolvidas.  

 

3.2.2 Diagnóstico Rural Participativo (DRP) e entrevistas. 

 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as transformações históricas que se 

processaram promoveram mudanças também na ciência, a investigação social, pautada no 

método positivista, passou a considerar elementos qualitativos, valorizando assim a 

participação ativa dos atores locais no processo da pesquisa. É a partir desse contexto que foi 

desenvolvida a metodologia da pesquisa-ação crítica, que é a base teórica para o DRP. Vale 

ressaltar aqui que a princípio é um instrumento para o diagnóstico e planejamento em 

comunidades rurais. 
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No entanto, pela sua versatilidade expandiu-se sua aplicação, Souza e Pessoa (2009) 

colocam que para Geografia especificamente tornou-se uma ferramenta extremamente prática 

e eficiente na coleta de informações e principalmente na promoção da reflexão entre os atores 

locais. 

A partir do exposto, a escolha da utilização de técnicas do Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP) se dá pelo fato de promover a inserção dos sujeitos da pesquisa no 

processo investigativo, impulsionando a autoanálise e valorizando, segundo Souza e Pessoa 

(2009), o contexto sociocultural, político, econômico e ideológico em que está inserido o ator 

local, visando com isso proporcionar mudanças na realidade pesquisada, principalmente no 

sentido de educar criticamente os sujeitos para uma leitura de mundo que envolve as 

desigualdades sociais inerentes à sociedade em que convivem.  

Observou-se ainda o fato de o DRP englobar a interdisciplinaridade, como a 

geografia tem como ponto forte exatamente a interface com outras disciplinas, optou-se pela 

utilização da entrevista semiestruturada, esta permite ao entrevistado se expressar mais 

livremente, sem as limitações do questionário, acabando por criar um ambiente aberto ao 

diálogo e à discussão. 

  Assim, as entrevistas semiestruturadas forneceram a obtenção direta de informação 

primária, quantitativa, e é claro, informação qualitativa, traduzidas por aquilo que não pode 

ser mensurável, observando, assim a realidade e o sujeito como elementos indissociáveis 

(LAKATOS; MARCONI, 1991). Com isso, objetivou-se elencar as transformações sociais, 

econômicas e ambientais ocorridas no assentamento com a introdução da produção de matéria 

prima para o biodiesel.  

Dessa maneira propôs-se a trabalhar de forma simultânea com os aspectos sociais, 

econômicos e ambientais, de modo a analisar a real situação do assentamento, no 

entendimento do próprio assentado, gerada pela alteração das atividades produtivas nos lotes 

da comunidade, que hoje é voltada para a produção de matéria prima para o Biodiesel.  

A partir das entrevistas, recuperou-se o processo vivido, ou seja, se reconstruiu a 

trajetória dos atores envolvidos bem como o cenário anterior à entrada da produção de grãos 

para o biodiesel e às condições atuais. O DRP forneceu a principal ferramenta utilizada, 

entrevista semiestruturada o que facilitou criar um ambiente aberto de diálogo permitindo à 

pessoa entrevistada se expressar livremente. Visando facilitar as anotações, um roteiro foi 

utilizado, assim a entrevista conteve características padronizadas com roteiro predefinido, e ao 

mesmo tempo liberdade para desenvolver a situação, possibilitando as adaptações necessárias 

para a reconstrução do processo vivido (VERDEJO, 2006).  
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As entrevistas foram organizadas de forma a contemplar dois eixos temáticos, sendo 

que o primeiro eixo temático englobou aspectos socioeconômicos, e o segundo eixo temático, 

aspectos ambientais, objetivando elencar informações relativas aos impactos ambientais 

evidenciáveis a partir da introdução da soja para a produção de biodiesel.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os assentados apresentam um perfil heterogêneo, no entanto, possuem trajetórias de 

vidas similares e segundo os dados coletados, forte ligação com a terra.  

Assim, em relação ao gênero, observou-se que há entre os entrevistados, mais 

homens (61,5%) do que mulheres (38,1%).  (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Composição da comunidade assentada quanto ao gênero.  

 Variáveis Freq. Relativa (%) Total 

Sexo Masculino 

Feminino 

61,9 

38,1 

13 

8 

Faixa etária 30 – 45 (anos) 

46 – 60 (anos)            

> 60      (anos) 

23,8 

38,1 

38,1 

5 

8 

8 

Fonte e organização: Do autor.  

 

A análise dos dados revelou uma elevada média de idade, (Tabela 5) 

aproximadamente 55 anos, apontando um possível abandono do campo pelos jovens e 

deixando como preocupação a não renovação do pequeno produtor.  Este fato é um alerta para 

questão da evasão dos jovens, uma vez que a força produtiva está com faixa etária acima de 

45 anos. Falta mão-de-obra para o trabalho laboral fundamental na pluricultura, fator que 

pode influenciar na decisão de aderir ao PNPB. 

A origem dos entrevistados é do campo, seguindo a tradição dos pais, (Tabela 6). Os 

dados demonstram que 85,7% dos assentados têm suas origens junto ao campo, apenas 14,3% 

disseram ter origem na cidade. É válido ressaltar que em sua grande maioria 95,2% dos 

entrevistados relataram ainda que os pais possuem suas origens junto a terra. Em relação aos 

Avós apenas 14,3% disseram não saber suas origens, 85,7% disseram que os avós também 

possuíam suas origens no campo, ficando clara a influência dos avós e dos pais na relação dos 

assentados com a terra; mas essa tendência pode estar sendo perdida, pois os jovens não 

querem mais permanecer no campo, dando continuidade as raízes camponesas dos avós e 

pais. 

Em relação à naturalidade dos entrevistados, verificou-se que em sua maioria são do 

próprio estado de Goiás (Tabela 7). Um fato que se destaca é que aproximadamente 24% dos 

assentados são da região nordeste e, 14,3%, de Minas Gerais; 38% da população do 

assentamento não pertencem ao Centro Oeste, trazendo outros costumes e outras realidades 

socioeconômicas na bagagem, sendo convidados a se adaptarem a um novo contexto regional 

em que há um domínio do agronegócio. Dessa forma qualquer atividade que represente um 
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avanço em relação a realidade anterior será avaliada de forma positiva e no contexto atual a 

produção de soja representa esse avanço, de pequeno produtor marginalizado a pequeno 

produtor de soja.  

 

Tabela 6 – Origem dos moradores do Assentamento Três Pontes, Perolândia (GO). 

 Variáveis % Total 

Origem Campo 

Cidade 

85,7% 

14,3% 

18 

3 

Origem dos pais Campo 

Cidade 

95,2% 

4,8% 

20 

1 

Fonte e organização: Do autor.  

 

Tabela 7 – Naturalidade dos moradores do Assentamento Três Pontes, Perolândia (GO). 

Naturalidade Dados em % 

Goiás 42,8 

Mato Grosso 19,04 

Bahia 19,04 

Minas Gerais 14,3 

Ceará 4,7 

Fonte e organização: Do autor. 

 

Em relação ao tempo de assentamento 85,7% possui mais de 10 anos, são os que 

estão no assentamento desde sua implantação, os de mais, 14,3%, são os que adquiriram a 

propriedade depois da consolidação do assentamento, por esse motivo possuem menos de 10 

anos na propriedade. 

A variável estado civil (Tabela 8) é relevante à medida que considera que aqueles 

produtores casados, quase toda a totalidade neste estudo (90,5%), apresenta esposa e filhos, 

residindo no lote, o que aumenta a força de trabalho e permanência no campo e representa 

ainda a possibilidade de renovação desse segemento, que como já observado anteriormente, 

pela elevada média de idade corre o risco de não renovar-se. 

Ao se analisar o nível de escolaridade entre os entrevistados (Tabela 8) e comparar 

os dados coletados aos dados do IBGE, Censo 2010, para o estado de Goiás, em que o índice 

de analfabetismo é de 7,3%, na faixa etária de 15 anos ou mais, verifica-se que não há uma 

diferença considerável, já que entre os entrevistados o índice é e 4,8, no entanto aqueles que 

declararam ter ensino fundamental incompleto é bastante significativo. Ratificando o exposto, 

Benincá (2009), coloca que esse cenário não é pontual, mas generalizado, situação que faz 

com que os atores apresentem um quadro socioeconômico e cultural que os coloca em 

dificuldade de acesso tanto da renda quanto da informação, principalmente pela baixa 

escolaridade. 



64 

 

Tabela 8 – Estado civil, quantidade de filhos e escolaridade dos moradores o Assentamento Três 

Pontes, Perolândia (GO). 

 Variáveis Freq. Relativa (%) Total 

Estado civil Casado  

Solteiro 

Divorciado 

90,5 

9,5 

------ 

19 

2 

--- 

Quantidade de filhos 

(entre os casados) 

Até 3 

3 ou mais 

19,04 

80,96 

4 

17 

Escolaridade Analfabeto 

Fundamental incompleto  

Fundamental completo  

Ensino médio  

4,8 

57,1 

33,3 

4,8 

1 

12 

7 

1 

Fonte e organização: Do autor. 

 

O assentamento não conta com uma escola, o pequeno número de famílias, 43 ao 

todo, inviabiliza a construção, dessa forma o município disponibiliza o transporte público, 

responsável pelo deslocamento dos alunos até o município, o que não é considerado um 

problema tendo em vista a proximidade do assentamento com a cidade, 15 km em média, 

havendo apenas a ressalva por parte dos beneficiados pelo serviço que no tempo das chuvas as 

“estradas pioram”. 

Vale ressaltar aqui que a educação passada aos alunos do assentamento não tem 

como foco o campo, não se processa a educação do campo, mas sim a da cidade em que a 

visão não é a mesma de uma escola que trabalha os valores do campo, sendo assim a 

apropriação através de uma educação voltada para o mercado capitalista tende a fomentar no 

aluno o desejo de seguir uma carreira fora do campo, ao passo que se essa educação se 

processasse no campo a chance de renovação dos atores locais tenderia a ser maior, para 

tanto, basta observar a média de idade dos entrevistados, 55 anos. 

Em relação à saúde, apesar de o assentamento não contar com um posto de 

atendimento, há agentes de saúde vinculados ao munícipio de Perolândia que fazem visitas 

periódicas às famílias.  

Segundo os entrevistados, no ano de 2010, a CARAMURU ALIMENTOS, principal 

grupo brasileiro no processamento de soja, milho, girassol e canola, e a Cooperativa Mista 

Agropecuária do Rio Doce (COPARPA), cuja sede administrativa localiza-se no 

Assentamento Rio Paraíso, município de Jataí (GO), fizeram as primeiras visitas com o 

intuito de mobilizar os produtores para a produção de soja, matéria prima para o biodiesel, 

configurando-se assim como o ano que se marca o inicio da reconfiguração em relação ao 

perfil de produção, que era de pluricultura, passando a partir de então para as monoculturas, 

com o incentivo do Governo Federal através das grandes empresas do agronegócio. 
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Antes dessa mudança, desde a implantação do Projeto de Assentamento Três Pontes 

em 1999, de acordo com os atores locais, a renda estava vinculada principalmente à produção 

de banana, que era vendida a atravessadores, leite, comercializado com a Cooperativa Mista 

Agropecuária do Vale do Araguaia (COMIVA) e ainda a produção de mandioca, frutas, 

hortaliças, criação de pequenos animais para a produção de ovos e carne. Em outras palavras, 

é possível perceber que havia atividades diversificadas, cuja comercialização se dava no 

município de Perolândia (GO) sede do assentamento e nos municípios vizinhos de Mineiros 

(GO) e Jataí (GO). 

 No entanto, a principal reclamação é de que todo esse arranjo produtivo se dava sem 

o devido apoio de políticas públicas consolidadas, segundo os entrevistados não havia 

assistência técnica e aqueles que no início contraíram empréstimos junto ao Banco do Brasil 

através do PRONAF, por falta de orientação, não conseguiram organizar a produção; segundo 

Dias (2012), o problema em relação ao Assentamento Três Pontes, se replica em muitos 

outros assentamentos, a lógica era simples e se fundamentava na diminuição da pressão dos 

movimentos populares que lutavam pela terra; assim o Estado, representado pelo governo de 

Fernando Henrique Cardoso, limitou-se à distribuição de terras e à liberação do crédito do 

PRONAF, que é considerado por 76% dos entrevistados como gerador de grandes problemas. 

Dessa forma, o que era produzido até o ano de 2010, era produzido através dos próprios 

esforços e por tentativa e erro.  

Assim, o que foi possível perceber é que quando o Governo Federal lançou o 

Programa Nacional de Produção e uso do Biodiesel (PNPB) em 2004, trazendo em seu 

discurso a inclusão social dos pequenos produtores através da obrigatoriedade da aquisição de 

matéria prima desse segmento por parte das empresas produtoras que se beneficiam com 

incentivos fiscais, abriu-se a oportunidade de novas relações entre as grandes empresas e o 

segmento da agricultura familiar. O que para estudiosos como Buainain e Pires (2003), 

Fernandes (2003) e Oliveira (2007) representa um retrocesso, pois acreditam que a reforma 

agrária é a única forma de promover o desenvolvimento socioeconômico no país. 

É importante se ressaltar nesse ponto que, no Brasil, é a primeira vez que se organiza 

uma política em que o Estado cria condições para que parte da oferta de matéria-prima para 

uma determinada indústria venha de unidades produtivas que, sem esta intervenção, dificil-

mente teriam participação expressiva no mercado. Organização que só se torna viável pelo 

fato de as empresas se beneficiarem com o Selo Social e incentivos fiscais, tendo acesso a 

alíquotas menores de PIS/PASEP e COFINS e a melhores condições de financiamentos junto 

aos agentes financeiros. (ABRAMOVAY; MAGALHÃES, 2007). 
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Ao se levar em conta que não há políticas públicas consolidadas para o pequeno pro-

dutor de alimentos, que não seja apenas a disponibilidade de recursos financeiros, mas sim 

uma política que envolva todo o aparato necessário para garantir desde a produção até a co-

mercialização, como acontece com o agronegócio, fica evidente que qualquer proposta que 

garanta uma renda para esse pequeno produtor vai ser avaliada de forma positiva. 

Foi exatamente o que aconteceu com o Projeto de Assentamento Três pontes, segun-

do os próprios produtores, as pendências junto ao Banco do Brasil por conta do PRONAF, e 

sem perspectivas de novos empréstimos, ao serem estimulados a aderirem ao PNPB tendo que 

para isso apenas ceder a terra, uma vez que a empresa CARAMURU arcaria com as despesas 

da produção bem como assistência técnica, repassando ao final da safra apenas a diferença, já 

descontado os custos, não foi difícil num primeiro momento conseguir os primeiros interessa-

dos. 

A partir das respostas aos questionamentos, os sujeitos participantes relataram que se 

o pequeno produtor se esforça para produzir, mas não tem mercado garantido para comercia-

lizar e nem dinheiro disponível para manter a propriedade, qualquer outro formato que possi-

bilite uma renda garantida vai ser bem vindo. Fato que se concretizou no Projeto de 

Assentamento Três Pontes, a soja e o milho apresentam um ciclo produtivo relativamente 

curto, o trabalho é todo mecanizado e a renda “garantida”, chega concentrada ao final da 

safra. Assim, na cabeça do pequeno produtor, que como já citado, possui baixo índice de 

alfabetização, o que compromete uma avaliação mais abrangente sobre o PNPB, não há muito 

o que pensar. 

Partindo da realidade apresentada pelos assentados entrevistados, pôde-se observar 

que, as propriedades, quando analisadas individualmente, são relativamente pequenas, em 

média 35 hectares, mas pela lógica empresarial ao se conseguir a adesão de 10 proprietários, 

são 350 hectares, e o que interessa é atingir o percentual exigido pelo governo para a obtenção 

do Selo Social, no caso do Centro-Oeste 15% da matéria prima precisa ser oriunda da agricul-

tura familiar.  

É relevante se observar que as exigências por parte do Governo Federal para a obten-

ção do Selo estimularam, segundo Abramovay e Magalh es  2007 , a formaç o de “laços 

fracos” ao incentivar vínculos sociais entre atores  ue n o pertencem ao mesmo universo 

econômico, político e cultural; e as empresas, nesse sentido, estão em uma situação de vanta-

gem muito grande em relação aos pequenos produtores, que ao não encontrarem políticas pú-

blicas realmente consolidadas, com financiamento, assistência técnica e comercialização, 
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ficam vulneráveis e ao encontrarem uma proposta que garanta um renda fixa, acabam 

aderindo.  

Assim, a partir dessas relações entre empresas e assentados, surge um novo ator nos 

assentamentos, o arrendatário, a empresa fornece o pacote produtivo, as atividades do ciclo 

produtivo são todas terceirizadas, ficando para o proprietário apenas a cessão da terra, o que 

caracteriza um modelo de arrendamento indireto da própria empresa compradora; de qualquer 

forma o pequeno produtor perde sua identidade, pois não produz alimentos e não produz soja 

por não possuir os meios de produção, ratificando o exposto 81% dos produtores de matéria 

prima para o biodiesel no Assentamento Três pontes terceirizam todas as atividades mecani-

zadas desde a plantação ao transporte para os silos de armazenamento. Pode se afirmar que há 

um novo formato de arrendamento em curso, passa-se a ilusão de que o pequeno produtor está 

produzindo, quando na realidade quem controla todo o processo são as grandes empresas do 

agronegócio. 

Essa reconfiguração do espaço pode ser contrária ao que estudiosos como Buainain e 

Pires (2003) defendem, que é justamente o fato de as monoculturas serem as principais res-

ponsáveis por tantos problemas, como a pobreza e as desigualdades sociais da atual 

sociedade; e confirmando o exposto por Buainain e Pires o que gera tal discussão é o fato de 

que ao mudar o perfil da produção dos pequenos produtores abre-se a concorrência com a 

produção de alimentos; como efeito direto e como efeito indireto, o deslocamento de outras 

culturas agrícolas para regiões de alto valor ambiental, no caso do Brasil, a Floresta 

Amazônica, considerando-se nesse sentido o Cerrado, não menos importante, mas como área 

consolidada em relação às monoculturas (NYCO et al., 2013). 

Assim fica claro entender o porquê de 71,4% dos entrevistados no Projeto de Assen-

tamento Três Pontes terem passado a produzir soja para o biodiesel, o modelo proposto pelo 

agronegócio está sendo seguido pelas pequenas propriedades que aderiram ao PNPB.  A mo-

tivação para a adesão está, segundo os próprios entrevistados, no aspecto financeiro, melhora 

da renda. A tabela 9 (nove) traz a evolução do processo de adesão do pequeno produtor ao 

programa, em 2010, 7 (sete) produtores aderiram, em 20011, 6 (seis) em 2013, 2 (dois), 

totalizando quinze propriedades, 6 (seis) produtores, entre os entrevistados, não aderiram ao 

PNPB. 

 

 

 

 



68 

Tabela 09 - Evolução da adesão dos produtores ao PNPB entre os anos de 2010 e 2014 

Ano  Frequência relativa % 

produtores 

Frequência cumulativa 

produtores 

2010 33,3 7 

2011 28,7 6 

2013 9,5 2 

Não aderiram 28,6 6 

Fonte e organização: Do autor.  

 

Ao se comparar o perfil desse novo agricultor familiar à definição de Agricultura 

Familiar do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS, 2013), em que a Agricultura 

Familiar é uma forma de produção em que predomina a interação entre gestão e trabalho; em 

que são os agricultores familiares que dirigem o processo produtivo, dando ênfase na 

diversificação e utilizando o trabalho familiar, eventualmente complementado pelo trabalho 

assalariado; fica claro que o atual ator dos assentamentos, produtor de monocultura, não se 

enquadra mais em tais definições, surgindo assim, segundo Fernandes (2003), um novo 

“agricultor familiar”, a uele integrado ao mercado, relegando aos demais a nomenclatura de 

camponês, passando este a ser visto como um problema, considerando que do campesinato 

podem surgir o capitalista ou agricultor familiar, nesse caso o pequeno produtor de soja para o 

biodiesel e o proletário ou o camponês aquele que não aderiu ao modelo de produção 

proposto. 

Considerando-se essa mudança no perfil da produção e o nascimento desse novo ator 

local, o “novo agricultor familiar” produtor de soja, mas  ue na realidade n o passa e de um 

arrendatário aos olhos das empresas, o que foi possível se verificar nessa reconfiguração é que 

a partir da ótica dos entrevistados, houve melhora na renda e na qualidade de vida, mesmo 

que 100% dos produtores entrevistados reconheçam que a empresa que compra a produção 

não traga nenhum benefício para o assentamento, a não ser é claro a organização e aquisição 

da produção; o que ainda não é percebido pelo pequeno produtor é que seu papel na 

organização da produção de matéria prima para o biodiesel não passa da cessão da terra, pois 

o pacote produtivo vem das grandes empresas e as atividades de mecanização bem como o 

escoamento da produção são terceirizados. 

Assim, quando o assunto é soja, o raciocínio por parte dos entrevistados de que a 

entrada da soja no assentamento foi positiva, sugere que pode ser reflexo da baixa 

escolaridade, a avaliação feita pelos produtores é de que a soja trouxe dinheiro e melhorou as 

condições de vida de quem aderiu ao PNPB, o raciocínio é de que trabalham menos e ganham 

mais, não há uma avaliação mais profunda do processo em andamento, não se verifica que o 



69 

que diferencia a produção das monoculturas, soja e milho, da pluricultura, antes praticada por 

todos os assentados entrevistados, é a comercialização, há políticas consolidadas para o 

agronegócio que facilita a venda da produção, enquanto que para a agricultura familiar o que 

se tem na prática, aos olhos de quem produz, são programas burocráticos que dificultam a 

comercialização, ficando evidente que o gargalo não é a produção, mas a comercialização da 

produção. 

Com a reconfiguração no perfil da produção a partir da entrada da soja no 

Assentamento Três Pontes, há, na perspectiva desse novo ator local, o pequeno produtor de 

soja, um consenso de que as dificuldades de comercialização da produção oriunda da 

pluricultura foram determinantes para o fato de que a principal fonte de renda dos assentados, 

que participaram das entrevistas, seja atualmente a soja, os dados ratificam a afirmação, 

71,4% retiram seu sustento das monoculturas, ficando clara a mudança no perfil da produção, 

a pluricultura antes base da produção, praticamente desapareceu, mantendo-se apenas para 

atender as necessidades da própria família. 

Segundo Dias (2012), no assentamento Três Pontes, foram levantadas as atividades 

produtivas da comunidade assentada, demonstrando que a principal fonte de renda das 

famílias (83% das 43 que residem no assentamento) era a produção e comercialização da 

banana. Porém, em apenas dois anos, segundo relatos dos entrevistados neste estudo ora 

desenvolvido, houve uma drástica alteração do perfil da produção local, e os grãos passaram a 

ser a fonte de renda principal (Tabela 10) 

  

Tabela 10 - Fonte de renda dos moradores do Assentamento Três Pontes, Perolândia (GO). 

Ano 2014 2014 2014 2014 

Fonte de renda Soja/milho Banana Aposentadoria Leite 

 71,4% 14,3% 9,5% 4,8% 

Fonte e organização: Do autor. 

 

Os reflexos reais desta mudança merece atenção especial, pois os assentamentos de 

reforma agrária sempre desempenharam atividades produtivas diversificadas, as quais 

refletem diretamente na economia da cidade. Porém, para os assentados que aderiram ao 

PNPB, como já mensionado, a melhora da renda é vista como aspecto positivo. 

Nesse ponto é importante se observar que o baixo índice de alfabetização 

evidenciado pelos dados, aliado à falta de perspectivas reais de avanço econômico e social 

para o pequeno produtor, dificulta a avaliação real das transformações das atividades 

produtivas e seus reflexos. No entanto segundo relato dos próprios produtores, o alto custo da 
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produção girando em torno de vinte e oito sacos por hectare dificulta ter mais lucros, as 

empresas ganham, mas quem produz quase fica no prejuízo, e a tendência é que os custos 

aumentem. Segundo o Sistema Brasileiro do Agronegócio SBA os custos de produção na 

cultura da soja estão em alta no mínimo há cinco safras. Para o plantio 2014/2015 a estimativa 

é de que fique entre 2% e 25% mais caro produzir soja em todo o Brasil. (SBA, 2015).  

Ainda conforme relatado pelos próprios produtores, a produtividade da soja no 

assentamento variou entre 50 (cinquenta) e 55 (cinquenta cinco) sacas na safra 2013/2014, 

levando em consideração os custos, em média 28 (vinte e oito) sacas por hectare, os 

produtores teriam hoje um lucro de no mínimo 22 (vinte e dois) no máximo 27 (vinte e sete) 

sacas por hectare, assim, levando-se em consideração 14 hectares em média de área plantada 

por produtor, tem-se, ao se considerar o lucro máximo, 27 sacas por hectare, 378 sacas por 

safra/propriedade, o que convertido em dinheiro com o preço da soja a R$ 57,00 em 20 de 

fevereiro de 2015, R$ 21.546,00 por safra de soja bem sucedida, é válido ressaltar aqui que há 

variação entre as áreas plantadas em relação ao tamanho e que os números são uma média das 

áreas plantadas (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Produtividade da soja para o biodisel no Assentamento Três Pontes, Perolândia (GO). 

Variedade Custo da produção por 

hectare em (sacas de soja) 

Produtividade 

máxima / mínima 

Média das 

áreas em ha 

Lucro 

 

Soja 28 55  -  50 14 378 

Fonte e organização: Do autor. 

 

Nesse sentido, ao se analisar as informações fornecidas pelos entrevistados, é 

possível se concluir que os dados podem não ser exatamente os expostos, tendo em vista que 

a produção de soja é altamente dependente de equipamentos e máquinas pesadas e caras, e 

levando em consideração que os proprietários dos lotes com áreas pequenas e baixa produção 

não possuem poder aquisitivo para aquisição desses equipamentos, faz-se necessário que 

terceirizem toda essa atividade. No universo amostrado neste estudo, 85,7% dos produtores 

terceirizam toda atividade e somente 14,3 possuem equipamentos próprios, com a ressalva de 

serem de uma mesma família, terceirizando apenas a colheita. 

Outra observação por parte dos produtores é que a assistência técnica com a qual os 

assentados contam estão relacionadas apenas com a produção de soja e milho, estando as 

demais atividades desenvolvidas sem nenhum tipo de acompanhamento técnico, em que pese 

o fato de 53,3% dos produtores de soja estarem vinculados a uma Associação e 26,7% serem 

cooperados, ou seja, organizados coletivamente, não conseguem trazer para a comunidade o 
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aparato necessário para as outras atividades; todos que possuem vínculos, seja em associação, 

seja em cooperativa, relataram não ver nenhuma vantagem no vínculo. 

Vale ressaltar ainda que apesar de haver o vínculo, seja com a Associação, seja com 

a Cooperativa, quem faz a negociação é o próprio produtor, negociação facilitada pela 

CARAMURU, tendo em vista que 81% dos produtores terem relatado, conforme já 

mencionado anteriormente, que na implantação do assentamento, adquiriram junto ao Banco 

do Brasil financiamentos através do PRONAF e que por falta de experiência não conseguiram 

fazer a gestão adequada dos recursos e consequentemente não conseguiram saldar suas 

dívidas, ficando essas em aberto. Esse aspecto se reflete no fato de 76% afirmarem não saber 

se existe alguma linha de crédito para o pequeno produtor rural, em outras palavras perderam 

o contato com os bancos por conta das dívidas contraídas.  

No entanto, em que pese as dificuldades que envolvem a produção de soja, os 

produtores relatam que há a garantia de venda da produção o que significa certeza de dinheiro 

no bolso, realidade diferente da anterior em que havia o esforço para se produzir mas não se 

vendia com facilidade o que era produzido, assim o que foi possível verificar é que a melhora 

da renda é o principal avanço a partir da ótica do ator local.  

Ratificando o exposto, apenas uma entrevistada reside em casa de madeira, não conta 

com energia elétrica e os confortos disponibilizados pela modernidade, com a ressalva de não 

ser produtora de soja, todos os entrevistados que produzem soja possuem veiculo próprio, 

casa de alvenaria e contam com as comodidades oferecidas pela modernidade, assim a partir 

da percepção do ator local houve avanços de ordem social, ou seja, todos acreditam que 

melhoraram de vida. Infelizmente não é possível comparar o cenário atual ao cenário de 

produção das pluriculturas pelo simples fato de não haver comercialização garantida, na 

memória do pequeno produtor pensar em atividades diversificadas é pensar em sofrimento 

para se comercializar, sendo assim perde-se o argumento de qual modelo de produção é 

melhor, se a monocultura ou a pluricultura, pois o que vale para cada ator local é o dinheiro 

no bolso, segundo alguns entrevistados, ninguém vive de ideologia. 

No entanto, se há avanço social e econômico com a entrada da soja há também 

problemas de ordem ambiental, que segundo os próprios produtores podem estar associados a 

produção de soja, para os entrevistados, o principal problema é a falta de água, problema 

crônico que se agrava no período da estiagem.  

Assim, analisando os dados fornecidos foi possível observar que apenas uma 

propriedade não possui APP (área de preservação permanente), em relação a RL (reserva 

legal), fica a ressalva de que é uma área coletiva, informações estas relevantes em relação à 
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preservação das nascentes e cursos de água, no entanto 23% dos entrevistados relataram que 

as matas ciliares sofreram diminuição com a chegada da soja, fator que tende a agravar a 

situação, que já é delicada.  

Outro dado importante é que para 14,3% dos entrevistados houve assoreamento dos 

cursos de água que cortam o assentamento, provocado pela não utilização de técnicas de 

retenção da água da chuva, como curvas de nível; 100% dos produtores entrevistados 

disseram não utilizar nenhuma das técnicas disponíveis, assim é natural que a água da chuva 

provoque erosões laminares levando para os rios e córregos o solo fértil, bem como os 

fertilizantes exigidos pela soja. No entanto, 100% dos entrevistados que produzem soja 

disseram não haver aumento das erosões com a entrada da soja, com certeza desconsideram 

essa erosão laminar que leva o solo e os nutrientes para os córregos e rios. 

É importante se observar que a soja é uma cultura altamente dependente de 

agrotóxicos, sendo assim fica claro que os resíduos também são carreados para os cursos de 

água, fator que pode estar sendo agravado pelo fato de a mecanização ser quase toda 

terceirizada, não tendo o próprio produtor o controle das atividades em suas mãos. 

Um aspecto positivo que está em curso no assentamento, segundo relatos dos atores 

locais, é o fato de a Universidade Federal de Goiás (UFG) em parceria com uma empresa 

privada ODEBRECHT, estarem desenvolvendo um projeto de recuperação das nascentes, 

efetuando o isolamento das áreas e o replantio de espécies nativas, e o mais importante a 

sensibilização a partir de oficinas, sobre a importância da preservação da vegetação nativa 

para a manutenção da água.  

A partir dos relatos o que se pôde avaliar foi que a soja entrou no assentamento para 

ficar, prova disso é o fato de os programas do governo, PAA e PNAE, serem conhecidos por 

66,7% dos assentados, mas estes afirmam que são programas complicados e muito 

burocráticos, motivos que os levam a não se vincularem, dessa forma apenas 9,5% dos 

produtores entrevistados afirmaram entregar seus produtos para os programas do Governo 

Federal no município de Perolândia (GO); e 14,3% disseram ainda, não conhecer a CONAB. 

 Outro aspecto relevante é o fato de 33,3% dos assentados que participaram das 

entrevistas, desconhecem a importância da agricultura familiar para a segurança alimentar do 

brasileiro. Ora, se quem está na base da produção de alimentos ignora o próprio valor das 

atividades junto à sociedade brasileira, reforça a questão que a falta de informação e o nível 

de escolaridade dos produtores assentados pode influenciar negativamente na escolha da 

produção em seus lotes. 
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Assim, os dados do IBGE (2006) ratificam o exposto acima, pois demonstram que 

apesar de ocupar aproximadamente um quarto da área agricultável do País a agricultura 

familiar responde por 38% do valor da produção, dando claras mostras do seu potencial de 

sobrevivência dentro de um cenário adverso, em que todo o aparato do governo está voltado 

para o agronegócio e que quando lança um programa como o PNPB, que envolve empresas do 

agronegócio e a agricultura familiar, possibilita que o maior beneficiário do programa seja 

exatamente o agronegócio. 

Nesse ponto, ao se comparar os dados atuais levantados a partir das entrevistas, aos 

dados de Dias (2012), fica evidente uma mudança no perfil, pois no ano de 2012, das 43 

famílias que compõem o assentamento, 23 estavam vinculadas aos programas do Governo 

Federal PAA e PNAE reconhecendo a necessidade de adesão aos programas e projetos, 

visando a melhora da renda familiar, contribuindo para a manutenção da família na terra. 

Ainda segundo a pesquisadora as famílias criavam gado de leite; produziam banana, arroz, 

milho, feijão, amendoim, mandioca, hortaliças; frutas e produtos processados como a farinha 

de mandioca, o polvilho e quitandas; ao todo foram produzidos quarenta e seis tipos de 

alimentos, o que resultou em trinta e uma toneladas de alimentos entregues às pessoas 

beneficiadas pelo programa. Em média, foram dezessete alimentos produzidos por cada 

família.  

Em 2014 apenas uma família das 21 entrevistadas, permanece vinculada aos 

programas, em que pese o fato de a pesquisa não ter abrangido a totalidade dos assentados, o 

que de verificou durante as visitas ao assentamento é que houve mudança acentuada no perfil 

da produção, a grande maioria dos assentados passaram a produzir soja para o biodiesel. 

O abandono aos programas se dá pelo fato de a lógica do capital através do 

agronegócio “facilita” a produção e a comercialização, grande gargalo para os pequenos 

produtores. Dessa forma, os dados que fundamentaram os argumentos em relação à segurança 

alimentar tornam-se em 2014 um problema a ser discutido, ou seja, hoje no Assentamento 

Três Pontes a diminuição da produção de alimentos em detrimento da produção de matéria 

prima para o biodiesel é uma realidade, mas ainda é muito cedo fazer análises definitivas, será 

preciso novas pesquisas de monitoramento para ir construindo o novo cenário a partir dessa 

reconfiguração produtiva.  

Os resultados deste estudo alertam para as mudanças ocorridas nas atividades 

produtivas da comunidade assentada e, principalmente como o produtor assentado, avalia os 

ganhos econômicos advindos desta mudança devido à segurança na comercialização do seu 

produto. Esse modelo tem se replicado em outros assentamentos que apresentam as condições 
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necessárias para a adesão ao PNPB, o melhor exemplo disso é o Assentamento Rio Paraíso, 

localizado no município de Jataí (GO) reconhecido pelo MDA como o maior produtor de soja 

entre os assentamentos produtores do estado de Goiás. 

O PNPB é um programa político em ascensão, portanto ainda é prematura qualquer 

avaliação mais conclusiva sobre seus reflexos no âmbito da gricultura familiar e na produção 

de alimentos em nível nacional. Porém, é inegável que, se persistir a mudança nas atividades 

produtivas em pequenas propriedades, como aquela observada a partir deste estudo, no 

Assentamento Três Pontes (Perolândia), e também no assentamento Rio Paraíso (Jataí), que 

como já mencionado, de um total de 176 parcelas, aproximadamente 160 agricultores 

participam do PNPB, existem reais possibilidades de haver impactos negativos na produção 

de alimentos em escala não só local, mas em escala regional e nacional. Segundo Gilmar 

Katzer (2013) presidente da COPARPA, a produção de grãos no assentamento Rio Paraíso 

(Jataí) é superior a 20 mil toneladas por safra, representando 86,3% da movimentação 

financeira da cooperativa, ficando o leite com 6,8%; dados que evideciam a tendência de 

alteração no perfil da produção das pequenas propriedades.  

Em virtude desse cenário que se constrói, surgem argumentos que apontam para o 

aspecto que a produção de biocombustíveis, além de concorrer diretamente com a produção 

de alimentos, também gera efeitos indiretos, como o deslocamento de outras culturas 

agrícolas para regiões de alto valor ambiental, no caso do Brasil, a Floresta Amazônica, 

considerando-se nesse sentido o Cerrado, não menos importante, mas como área consolidada 

em relação às monoculturas (NYCO et al. 2013). 

Para Abramovay e Magalhães (2007), o avanço dos biocombustíveis é uma ameaça à 

segurança alimentar não só nacional, mas mundial, ratificando o exposto, mais de 200 

organizações de várias partes do mundo assinam o manifesto do biofuelwatch exigindo o 

abandono das metas de consumo, pois o risco de impactos negativos ao meio ambiente e à 

oferta de alimentos são preocupações das Nações Unidas como atesta o relatório “Sustainable 

Bioenergy”. 

Outro aspecto a ser observado é o fato de que apesar de o relatório do Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) mostrar que os biocombustíveis 

cumprem um importante papel para a redução do aquecimento global, o que teoricamente 

seria um aspecto positivo que valida sua expansão, as Nações Unidas alertam para o risco de 

efeito inverso, caso a expansão das lavouras de cana-de-açúcar e oleaginosas comprometam 

as florestas e a produção de alimentos. A cana é uma realidade na região centro oeste e a soja 

e as pastagens que cederam espaço para a cana exigem novas fronteiras. 
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O fato é que segundo Abramovay e Magalhães (2007), já existem bases científicas 

suficientemente sólidas para a concepção de sistemas integrados de produção de energia e 

alimentos que podem superar os principais dilemas da maneira convencional de se colocar o 

impasse entre energia e alimentos; para estes pesquisadores é preciso dar preferência a 

múltiplas pluriculturas. A tabela 12 (doze) traz a participação da Agricultura familiar na 

produção de alimentos do Brasil, evidenciando a importância das pluriculturas. 

 

Tabela 12 - Participação da Agricultura Familiar na produção de alimentos do Brasil. 

Produto Participação (%) 

Mandioca 87 

Feijão  70 

Milho  46 

Café  38 

Arroz  34 

Leite  58 

Suínos 59 

Aves  50 

Bovinos  30 

Trigo  21 

Fonte: IBGE, 2006. Elaboração: MOTA, A. C. da. (2014). 

 

No entanto os interesses do capital se sobrepõem, a concentração de terras no Brasil 

e os interesses dos grandes empresários da terra amparados pela significativa base 

parlamentar impedem que um modelo pautado em moldes sustentáveis realmente possa ser 

implantado. O PNPB proporciona a inserção do pequeno produtor num contexto em que a 

ligação entre os atores são frágeis e se dá muito mais pelo apelo social que é possível associar 

às próprias marcas, tendo em vista o grande número de pequenos proprietários, na realidade 

as grandes empresas se beneficiam com incentivos fiscais e com o apelo social que a política 

pública proporciona ao possibilitar associar as próprias marcas à “responsabilidade social”. 

De fato o pequeno produtor funciona como elemento de manobra política e continua 

marginalizado no contexto agrário brasileiro, pois antes, apesar das difíceis condições 

impostas ao segmento do pequeno produtor este figurava como importante fornecedor de 

alimentos para a mesa do brasileiro (Tabela 12), no entanto não está claro ainda qual o real 

papel desse ator nesse novo cenário. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Finaliza-se este trabalho com a certeza de que a necessidade de mudança da matriz 

energética atual, de origem fóssil e a busca por fontes de energias alternativas que se 

enquadram no discurso do desenvolvimento sustentável tão em moda no contexto atual, 

fomenta e possibilita, como no caso desse estudo, um leque de discussões, principalmente por 

envolver atores de contextos tão diferentes, de um lado o pequeno produtor e do outro as 

grandes empresas do agronegócio. 

Com isso, ao se analisar o atual formato do programa, vai estar de um lado a 

indústria do agronegócio com totais condições de absorver a produção de matéria prima para 

a produção de biodiesel com origem na agricultura familiar e do outro lado, o agricultor 

familiar que não possui condições próprias para atender à demanda das indústrias e nem 

poderia, pois é um seguimento que nunca recebeu do governo a devida atenção em relação a 

transferência de tecnologias e o aparato necessário para figurar no cenário nacional como um 

setor realmente consolidado. 

Dessa forma o PNPB propõe uma relação entre setores incompatíveis, o pequeno 

produtor não possui estrutura para produzir na escala em que as indústrias precisam, pois a 

estrutura de produção do agronegócio, em sua maioria, reflete a presença do Governo Federal, 

o forte predomínio da monocultura, da concentração fundiária e constante mecanização, 

elementos que historicamente não atuaram junto à agricultura familiar, seguimento sempre 

relegado a segundo plano. Especificamente na região Centro-Oeste, a principal matéria prima 

para o biodiesel tem sido a soja, como as empresas precisam de um percentual mínimo de 

matéria prima com origem na agricultura familiar para obterem mais benefícios do Estado, os 

assentamentos e pequenas propriedades tornam-se alvos estratégicos, com isso os assentados, 

sem perspectivas reais de avanço, veem na produção de grãos uma alternativa viável para seu 

avanço econômico. 

Ratificando o exposto, o assentamento Três Pontes, objeto de estudo dessa pesquisa, 

serve como parâmetro, pois como já colocado na discussão, os pequenos produtores 

terceirizam todo o processo de mecanização; a própria empresa compradora da matéria prima 

fornece o pacote produtivo, controlando todo o processo e lucrando, pois além dos benefícios 

do Governo Federal, lucram com a venda das sementes e insumos, com isso o proprietário da 

terra figura apenas como mediador entre a terra e a produção, nascendo nesse ponto um novo 

formato de arrendamento e um novo ator, pois ao abandonar a pluricultura deixa de ser 
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pequeno produtor de alimentos, e ao aderir ao PNPB passa a teoricamente pequeno produtor 

de soja, mas que na prática não é, pois não possui os meios de produção. 

Assim, o PNPB que aparece no cenário nacional como uma proposta de inclusão 

social para os pequenos produtores, utiliza a mesma fórmula de sempre, pois os reais 

beneficiados por esse novo mercado são as grandes empresas, via de regra, toda e qualquer 

possibilidade de mercado para o campo, como o PNPB, é pensada primeiro nas grandes 

empresas do agronegócio que se beneficiam pelo simples fato de terem uma frente 

parlamentar forte, composta por 214 deputados e 14 senadores, demonstrando com isso a 

grande desigualdade das forças em jogo em relação ao campo brasileiro. Em outras palavras, 

41,7% dos deputados defendem os interesses de apenas 9,1% dos proprietários rurais de um 

total de 5.175.636 estabelecimentos (CPT, 2013). 

Com isso, a invasão do agronegócio empresarial em áreas de reforma agrária 

acontece de forma vertical e traz como consequências uma desconfiguração desse setor tão 

importante para a segurança alimentar do brasileiro, ao invés de se pensar em uma proposta 

para o pequeno produtor que possibilite a essa Gente da Terra permanecer na terra com 

dignidade e com possibilidade de avanço social dentro das suas próprias características, o que 

se faz é o inverso, através de uma proposta simplista fundamentada apenas no capital permite 

o avanço da monocultura sobre áreas destinadas à produção de alimentos. 

O PNPB, que foi implantado durante o primeiro mandato do então presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, visando a três objetivos imediatos: fortalecer a imagem do Brasil como 

produtor de energia limpa e renovável, ampliar e consolidar a cadeia produtiva do 

biocombustível e promover o fortalecimento produtivo da agricultura familiar; gera em sua 

fórmula uma questão contraditória, pois, ao se propor inserir a agricultura familiar entre seus 

objetivos o faz subordinando a agricultura familiar aos arranjos produtivos criados para dar 

suporte ao agronegócio, apontado por estudiosos como responsável por inúmeros problemas, 

como a pobreza e as desigualdades sociais da atual sociedade (BUAINAIN; PIRES, 2003).  

Foi possível observar ainda que a agricultura familiar também tem sido levada a 

consolidar seu processo de urbanização, segundo Silva (1997) o meio rural brasileiro se 

urbanizou nas duas últimas décadas, como resultado do processo de industrialização da 

agricultura; integraç o  ue se consolida nos chamados “complexos agroindustriais”  ue 

passaram a responder pela própria dinâmica das atividades agropecuárias aí vinculadas. A 

partir do momento que o pequeno produtor se propõe a alterar seu perfil de produção, 

passando da diversidade produtiva fundamentada em suas próprias forças, tendo em vista a 
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não atuação do Estado junto a esse segmento, passando para a monocultura ele integra-se aos 

complexos agroindustriais e se insere de vez nesse novo cenário. 

O fato de o PNPB ser ainda uma política pública relativamente nova, como já 

mencionado, impossibilita o levantamento de dados mais conclusivos, no entanto, nesse novo 

contexto, é possível levantar algumas hipóteses a serem verificadas com novos estudos, as 

principais delas: o impacto na produção de alimentos e a diminuição do trabalho assalariado 

agrícola, tendo em vista a mecanização utilizada na monocultura.  

É necessário colocar, no entanto, que os próprios assentados conseguem perceber que 

já há alterações que podem estar ligadas à entrada da soja, como a diminuição das matas 

ciliares, o assoreamento dos córregos que segundo os entrevistados é consequência de a 

“terra estar sendo lavada”, há a desconfiança de que os cursos de água podem estar sendo 

contamindas pelos agroquímicos e fertilizantes. Os assentados acreditam que algumas plantas 

no quintal da casa não se desenvolvem em virtude da proximidade da lavoura com a casa e os 

agrotóxicos, estejam inibindo o desenvolvimento adequado das frutiferas e hortaliças, mas 

essas são apenas desconfianças por parte dos entrevistados, não há estudos que comprovem 

tais suspeitas, abrindo a possibilidade para tais. 

No entando, em que pese às considerações contrárias à entrada da soja em pequenas 

propriedades aqui postas, o que fica claro conforme os sujeitos participantes relatam, é que: se 

o pequeno produtor se esforça para produzir, mas não tem mercado garantido para 

comercializar e nem dinheiro disponível para manter a propriedade, qualquer outro formato 

que possibilite uma renda garantida vai ser bem vindo. Fato que aconteceu no Projeto de 

Assentamento Três Pontes, a soja e o milho apresentam um ciclo produtivo relativamente 

curto, o trabalho é todo mecanizado e a renda “garantida”, chega concentrada ao final da 

safra; no raciocínio do pequeno produtor a adesão ao modelo proposto pelo agronegócio 

acaba sendo um bom negócio. Enfim, essa passa a ser uma visão limitada e medíocre 

imputada aos assentados pelo atual modelo econômico, onde se valoriza apenas o lado 

financeiro, esquecendo-se parcialmente do social e totalmente do ambiental. 
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