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RESUMO  

 
 

A presente dissertação aborda a questão da competência legislativa do Município 
em matéria ambiental, de maneira específica, no que diz respeito à limitação do uso 
do solo. Trata-se de questão controversa, permitindo ampla discussão. É fato que a 
utilização e a dependência que a humanidade possui do solo leva a muitas 
reflexões, sendo tema multidisciplinar com vertentes: ambiental, econômica, social e 
jurídica, provocando impactos no desenvolvimento das regiões. Somente com a 
Constituição de 1988 é que houve maior preocupação com o uso do solo, 
evidenciando as obrigações da sociedade e do Estado Brasileiro com o meio 
ambiente, havendo maior aprofundamento das relações entre o ambiente e a 
infraestrutura econômica. É preciso ter regras para a utilização do solo, por meio de 
uma legislação atualizada para que sua ocupação e uso sejam feitos de modo 
consciente e contextualizado no local. Nesse sentido, é objetivo central dessa 
dissertação analisar o impacto da decisão municipal que deu origem a Lei 
Complementar n° 5200/2006 no desenvolvimento region al de Rio Verde (GO). Essa 
legislação limitou em 10% da área agricultável do Município, por safra, o plantio de 
cana-de-açúcar. Atualmente, existe a polêmica da inconstitucionalidade de leis 
municipais a respeito do uso do solo e no entendimento de alguns tribunais esses 
Municípios estariam restringindo o direito de propriedade. Dessa forma, foi realizada 
uma pesquisa qualitativa exploratória, inicialmente por meio de um levantamento 
bibliográfico e documental sobre o tema e, posteriormente, uma pesquisa de campo 
na região em estudo, por meio de contatos prévios, visitas e posterior entrevistas 
com representantes da Prefeitura Municipal de Rio Verde - Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e Ambiental, do Sindicato Rural de Rio Verde, da 
Cooperativa dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano e uma Usina instalada na 
região. Verificou-se que, apesar de declarada inconstitucional, a legislação foi 
benéfica para região que tinha a necessidade de preservar sua produção de grãos, 
pois a movimentação social e econômica da população está estritamente ligada ao 
setor e a possível expulsão das culturas tradicionais causaria um impacto negativo 
para a região que almeja o desenvolvimento. 
 
Palavras-chave : Decisões Municipais; Uso do solo; Direito de propriedade; 
Desenvolvimento Regional. 



 

 
 

ABSTRACT 
 

 
The present paper deals with the subject about the legislative competence of the 
municipality in environment, in specific manner, with regard to the limitation of the 
use of the soil. It is about the controversy, which allows a wide discussion. It is fact 
that the human beings use and depend on the soil, and this allows them a lot of 
reflections becoming a multidisciplinary subject with directions like: environmental, 
economical, social and juridical, causing impacts in the development of the regions. 
Only with the 1988 Constitution, there were the greatest worries about the use of the 
soil, determining the society and Brazilian State obligations with the environment, 
deepening the relationship between the environment and economical infrastructure. It 
is necessary to have rules for the use of the soil, by means of an updated legislation 
to ensure that its occupation and use are made consciously and contextualized in the 
local. In this way, the central aim of this paper is to analyze the impact of the 
municipal decision which gave rise to the Supplementary Law number 5200/2006 in 
the regional environment of Rio Verde – Goiás. This legislation limited in 10% of the 
agricultural area of the Municipality, by harvest, the sugarcane plantation. Currently, 
there is a controversy of unconstitutionality of municipal laws about the use of the soil 
and about the understanding of some courts, which these Municipalities have been 
restricting the property right. In this way, it was carried out a qualitative and 
exploratory research, initially, by means of a bibliographic and documentary survey 
about the subject, and then, a field research in the region in study, by means of prior 
contacts, visits and subsequent interviews with representatives of Prefeitura 
Municipal de Rio Verde (Rio Verde Council) – Department of Economic and 
Environmental Development, Rio Verde Rural Union, Cooperative of the Rural 
Producers of Goiano Southwest and a Industry located in the region. It was checked 
that, although it was declared unconstitutional, the legislation was favorable to the 
region, which needs to preserve its production of grains, because the social and 
economic movement of the population is strictly linked to the sector, and the possible 
expulsion of traditional crops would cause a negative impact to the region which 
seeks the development. 
 
Keywords: Municipal Decisions; Use of the soil; Property right; Regional 
Development. 
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INTRODUÇÃO 

 
A utilização e a dependência que a humanidade possui do solo leva a 

diversas reflexões, pois as vertentes ambiental, econômica, social e jurídica do tema 

geram discussões multidisciplinares sendo pertinente a dissertação proposta nesse 

documento. 

Verifica-se que apenas com o advento da Constituição de 1988 houve 

maior preocupação com o uso do solo, evidenciando as obrigações da sociedade e 

do Estado Brasileiro com o meio ambiente, aprofundando suas relações com a 

infraestrutura econômica. Dessa forma, são necessárias regras para a utilização do 

solo, por meio de uma legislação atualizada para que sua ocupação e uso sejam 

feitos de modo consciente, democrático e visando a preservação dos seus recursos 

para as futuras gerações. 

No Brasil, dado seu extenso espaço territorial, bem como sua 

diversidade econômica, social, étnica e cultural, tornam-se lentas as atitudes e 

providências políticas para o crescimento e o desenvolvimento. A experiência e 

habilidade dos governantes e da sociedade tornam-se imprescindíveis para fomentar 

o crescimento com vista à ascensão da qualidade de vida da população.  

É fato que o desenvolvimento do homem não ocorre apenas com o 

crescimento da economia, é preciso suprir a abundância de bens, objetivando a 

resolução de problemas como habitação, saneamento básico, educação, inclusão 

social, dentre outros direitos. Os aspectos culturais também necessitam de 

mudanças, já que são parte integrante da sociedade e esta, por sua vez, deve estar 

consciente de sua influência e de sua importância na tomada de decisões sobre o 

ambiente em que vive.  

É necessário um desenvolvimento que seja sustentável, capaz de 

suprir necessidades presentes e futuras, ou seja, um desenvolvimento que não se 

esgote. Esta é uma preocupação que deve estar presente em nível nacional, 

regional e local, sendo preciso, antes de qualquer ação, pensar em distribuição de 

renda, saúde, educação e meio ambiente.  
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O direito ao desenvolvimento, considerado um direito humano e por 

isso inalienável, foi reafirmado em 1986 por meio de uma declaração sobre o 

desenvolvimento (ONU – Organização das Nações Unidas, 1986), atendendo aos 

propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, a fim de resolver os problemas 

internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário. Dessa forma, 

torna-se importante a discussão, pois há entendimento de Tribunais de Justiça de 

que uma legislação limitadora de práticas agrícolas restringiria direito de uso de 

propriedade, ou seja, um assunto de repercussão nacional que consequentemente 

estaria ferindo o princípio concedido com relação ao direito ao desenvolvimento. 

No caso do Município de Rio Verde no Estado de Goiás, a prefeitura 

sancionou a lei Complementar nº 5.200/2006, estabelecendo o limite de 10% da 

área agricultável, por safra, ao plantio de cana-de-açúcar. Ao estabelecer esse 

limite, causou polêmica e grande repercussão. Nesse sentido, o foco dessa 

dissertação é analisar os impactos dessa decisão municipal no desenvolvimento 

regional. 

O Município de Rio Verde situa-se numa região que atrai muitos 

investimentos, e firma-se como polo industrial. Com clima favorável, destaca-se 

também na produção de grãos, tornando-se responsável por parte considerável da 

produção nacional de grãos. 

Segundo a Prefeitura Municipal de Rio Verde - IBGE (2005), os 

principais produtos agrícolas da região, antes da decisão, eram as culturas 

temporárias como arroz, algodão, feijão, milho, soja e sorgo, perfazendo uma área 

de 372.900 ha. Assim, procurando proteger e preservar a multiplicidade de negócios 

existentes no Município, o prefeito em exercício decidiu limitar o plantio da cana, pois 

acreditava que era o único produto que não fazia parte da economia cíclica, sob a 

alegação de que a cana-de-açúcar chega e permanece. 

O SIFAEG - Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool do Estado 

de Goiás - propôs ação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5200/2006, com 

o argumento de que a lei estaria ferindo a Constituição Federal e Estadual. O 

Tribunal de Justiça de Goiás decidiu pela Inconstitucionalidade Formal da Lei 

Municipal por entender que ocorreu uma limitação ao direito de propriedade e, 

ainda, que o assunto era de repercussão nacional, sendo assim de Competência da 

União. Inconformado com a decisão, o Município recorreu e aguarda decisão. 
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O limite imposto pelo Município gerou polêmica, repercutindo em 

outros municípios, causando uma discussão política e jurídica sobre o assunto. 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 

 

O interesse pelo tema surgiu, pois dava sequência às pesquisas 

realizadas por ocasião do trabalho de conclusão de curso com graduação em 

Direito, elaborado pela pesquisadora. Com o título “Competência do Município para 

limitação e a proibição do uso do solo na área rural”, concluído em 2008, analisava 

dois casos de leis municipais que proibiam ou limitavam alguma prática agrícola: em 

Ribeirão Preto (SP) e em Rio Verde (GO).  

Assim, ao ingressar no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do 

Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF, e pensando em dar continuidade à 

pesquisa anterior, optou-se por centrar o foco da discussão na região de Rio Verde 

(GO), em razão da repercussão que essa limitação obteve, tanto nacional como 

internacionalmente. 

O tema foi gerador de grande discussão. Inclusive, ao analisar o 

acórdão do Tribunal de Justiça, foi possível verificar divergências dentro do próprio 

Tribunal. A análise possibilitou verificar, também, em cada decisão, o fundamento 

dado por cada desembargador, para assim ter-se uma visão do posicionamento de 

ambos e dar prosseguimento à pesquisa. 

Portanto, existem polêmicas a respeito de inconstitucionalidade de leis 

municipais que limitam o uso do solo. Esse tema é atual na sociedade brasileira pelo 

fato das populações estarem em expansão e a utilização de áreas ainda 

inexploradas serem cada vez maiores. Ainda, é preciso considerar em cada 

localidade suas particularidades, como recursos naturais, liderança, clima, dentre 

outros, que serão fundamentais no processo de desenvolvimento, tendo como 

objetivo a busca por uma qualidade de vida. 

A estrutura produtora da agroindústria canavieira no Brasil, segundo 

Lima (2010), esteve sempre associada à concentração fundiária. Uma das 

preocupações pela expansão do setor está nos impactos sobre o uso do solo e 

ainda, em se detectar a ocorrência da expulsão de outras culturas. 
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É preciso compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento, sendo que 

os problemas ambientais devem ser considerados dentro de um processo de 

planejamento contínuo, atendendo as exigências de ambos e observando a inter-

relação a cada contexto, sendo que deverá ser feito dentro de uma dimensão tempo/ 

espaço. (SACHS, 1986). 

Para um desenvolvimento que seja sustentável, segundo Albuquerque 

(1996), não se trata apenas de reduzir o impacto da atividade econômica no meio 

ambiente, mas necessariamente das consequências dessa relação para o bem-estar 

da sociedade e sua qualidade de vida. 

Para Lima (2010), o Sudoeste Goiano é uma das regiões brasileiras 

mais importantes na produção de grãos: a cultura da soja, a partir da década de 

1980, tornou-se a atividade agropecuária local mais importante e, na última década, 

a região tem recebido o impacto de uma grande expansão da agroindústria 

canavieira. 

Esta expansão do setor e a polêmica causada pela Lei Municipal 

justificaram a escolha para o desenvolvimento da pesquisa de campo. Portanto, será 

analisada a legislação sobre o uso do solo juntamente com o direito de propriedade 

e ao desenvolvimento, bem como será realizada uma caracterização do município 

verificando qual a contribuição das atividades agrícolas, pois é possível visualizar 

uma mudança no setor agrícola desde a vigência da lei municipal, em 2006, que 

limitou o plantio de cana-de-açúcar em 10% da área agricultável de Rio Verde – 

Goiás. 

O estudo procura, assim, contribuir com subsídios para uma melhor 

discussão do tema e também para futuras implementações de políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento, pois se trata de ações do governo junto da 

sociedade para a realização dos objetivos determinados em certo espaço de tempo. 

Procura-se por meio desse estudo verificar possíveis impactos causados por esta 

decisão municipal no desenvolvimento da região de Rio Verde, que é caracterizada 

eminentemente pela prática agrícola. 

 

 

OBJETIVOS 
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  Objetivo Geral 

 

O objetivo central dessa dissertação é analisar o impacto da decisão 

municipal que deu origem a Lei Complementar n° 5200 /2006 no desenvolvimento 

regional de Rio Verde – Goiás. 

 

 

  Objetivos Específicos 

 

São os objetivos específicos: 
 

- Caracterizar as especificidades do município de Rio Verde em relação 

à sua localização, clima, solo, vegetação, economia, população, atividades 

agrícolas. 

- Descrever os percentuais econômicos das principais atividades 

agrícolas no Município.  

- Verificar como a legislação referente à limitação ao uso do solo afeta a 

prática agrícola no município, bem como qual seu impacto no desenvolvimento da 

região. 

 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Para melhor discorrer sobre a pesquisa, o trabalho encontra-se 

estruturado em cinco capítulos, excluindo esta Introdução e a Conclusão. Na 

introdução encontra-se o foco do estudo, a região objeto de estudo, o problema de 

pesquisa, a justificativa e os objetivos gerais e específicos que nortearam a 

investigação da dissertação. No primeiro capítulo, buscou-se mostrar aspectos 

gerais do desenvolvimento, o desenvolvimento regional, a globalização e, ainda, a 

agricultura para o desenvolvimento. No segundo capítulo, foi feita uma abordagem 

jurídica do desenvolvimento e da propriedade e sua função social. No terceiro 

capítulo, abordou-se o uso do solo, a competência e autonomia municipal e fez-se 
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uma referência aos aspectos formais da área rural e urbana. No quarto capítulo, 

encontram-se os procedimentos metodológicos. No quinto e último capítulo, é feita 

uma delimitação da região em estudo, a caracterização das suas especificidades, a 

expansão do setor canavieiro, a Lei Municipal e seus impactos e a discussão dos 

resultados. Em seguida, as principais conclusões derivadas das investigações e das 

análises feitas durante a dissertação. 

Espera-se que este trabalho possa contribuir para uma percepção 

crítica da expansão da agroindústria canavieira, não só para a Região ou Estado em 

estudo, mas para o Brasil, quem sabe orientando futuras pesquisas e intervenções, 

por meio de políticas públicas para o setor, bem como para o desenvolvimento. 
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1 DESENVOLVIMENTO 

 

 

Este capítulo irá contextualizar o desenvolvimento e seu conceito em 

um sentido amplo, bem como avaliar qual a contribuição deste conceito. Na 

sequência, trará uma melhor definição do desenvolvimento regional e da agricultura 

para o desenvolvimento. 

 

 

1.1 ASPECTOS GERAIS 

 

 
De maneira geral pode-se entender o desenvolvimento como um 

processo que implicaria crescimento, mudança, evolução, busca de melhoria. Para 

tanto, estudiosos encontram dificuldade ao procurar desenvolver esse conceito, pois 

ele se apresenta sob vários aspectos, portanto é preciso ter uma visão que englobe 

vários requisitos e englobe áreas diversas. 

Afirma Marin Filho (2005) que embora o tema desenvolvimento resulte 

de parâmetros necessariamente circunscritos ao conceito, chegando até a prejudicar 

o avanço de uma compreensão objetiva sobre as reflexões, é possível observar 

sempre alguma opinião expressada concernente ao acontecimento 

desenvolvimento, mesmo que às vezes de maneira oportunista ou genérica. 

Nesse sentido, Siedenberg (2001, p. 6-7), ao considerar a essência da 

clareza e da precisão do conceito de desenvolvimento, assinala que, 

 

 

quando se trata do termo desenvolvimento, duas características de 
qualquer conceito – clareza e precisão – parecem estar em contradição 
direta com a intensidade e a frequência de seu uso. Ou ainda, em outras 
palavras: a intensidade e a frequência do uso desse conceito não devem 
nem podem ser consideradas prova irrefutável de uma utilidade. [...] em 
torno de conceito de desenvolvimento socioeconômico estabeleceu-se, 
tanto na retórica política quanto na idiomática jurídica e na terminologia 
oficial, uma forte tendência natural para indicar um contexto relativamente 
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impreciso, aproximado, indefinido, ambíguo, que permite as mais diversas 
interpretações. 
 

 

Encontra-se ainda uma preocupação de Brose (2000, p. 10) com a 

contextualização das objetividades que o tema propõe, denotando que não há 

metodologia ou recursos financeiros empregados, que por si só garantam a 

ocorrência de desenvolvimento, pois “a mudança para o melhor, o desenvolvimento, 

depende de uma complexa, demorada e contínua interação e sinergia entre fatores 

econômicos, políticos, sociais e culturais para acontecer”. 

Nesse sentido, observa-se que é preciso uma inter-relação entre 

diversos atores sociais que caracterizam o capital social, uma organização em busca 

da melhoria da qualidade de vida de uma região. Assim, é preciso ações 

amadurecidas e objetivas em favor do desenvolvimento. 

Tratando o conceito de desenvolvimento de forma mais abrangente, 

Clemente e Higachi (2000) asseveram que os aspectos econômico e social são 

usualmente considerados em conjunto e podem ser analisados como representando 

o nível de vida da população, observando-se sua renda, emprego, saúde, educação, 

alimentação, segurança, lazer, moradia e transporte. Para eles, a renda per capita, 

considerada em conjunto com a distribuição de renda, permite inferir o 

comportamento de praticamente todos os outros indicadores do nível de vida. 

É possível observar que parte da polêmica em torno do conceito de 

desenvolvimento está na diferenciação entre desenvolvimento e crescimento, sendo 

que este se refere ao crescimento da população e renda, enquanto aquele, à 

elevação do nível de vida da população, ou seja, o conceito amplo que se se tenta 

buscar. 

Contudo, Clemente e Higachi (2000) acentuam que o nível de vida da 

população só poderá ser elevado se também for possível se elevar o nível de renda 

da sociedade. E se a elevação da renda não for superior ao crescimento 

demográfico, significará que toda a sociedade estará empobrecendo, não sendo 

adequado falar em desenvolvimento. 

Afirma Lopes (2002, p. 17) que o conceito de desenvolvimento envolve 

dimensões que transcendem a economia: a liberdade, a justiça, o equilíbrio, a 

harmonia lhe são inerentes, de modo que “não pode considerar-se desenvolvida a 

sociedade, por mais rica em termos médios e materiais, onde a opressão e as 
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desigualdades se instalaram, onde o bem-estar de alguns acontece à custa da 

pobreza de outros”. 

“Desenvolvimento é desenvolvimento regional, é desenvolvimento 

local, é desenvolvimento humano. Desenvolvimento tem de ser sustentável, senão, 

não é desenvolvimento” (LOPES, 2002 p. 18). O autor entende que não é 

desenvolvida a sociedade em que o bem-estar de hoje possa pôr em causa o bem-

estar de amanhã. 

Ademais, é preciso ainda levar em consideração a forma de 

abordagem do autor que, quando sem margem para discussão, acrescenta que o 

desenvolvimento é para as pessoas onde estão, ou seja, deve chegar até elas. A 

possibilidade de desenvolvimento não deve estar à disposição apenas daqueles que 

disponham de mobilidade para procurá-la e assim obtê-la, mesmo porque, como 

afirma Lopes (2002), “as mais carenciadas de meios são também as que mais 

carecem de capacidade de deslocação”. 

 

 
Desenvolvimento é acesso , e a acessibilidade é mensurável.  
Desenvolvimento é acesso das pessoas , porque o desenvolvimento é 
para as pessoas. 
Desenvolvimento é acesso das pessoas, onde vivem , porque não é 
possível contar apenas com a possibilidade de algumas [...]. 
Desenvolvimento é acesso das pessoas, onde vivem, aos bens e 
serviços e às oportunidades que permitem satisfazer  suas 
necessidades básicas , incluindo-se nas “oportunidades”, por exemplo, o 
emprego e a formação [...]. (LOPES, 2002, p. 19). 
 

 

Esta foi a forma de Lopes (2002) esmiuçar o conceito de 

desenvolvimento e especificar sua operacionalidade. 

O desenvolvimento, na sua forma integral, não se limita ao processo de 

expansão quantitativa da economia, mas inclui o movimento de transformação 

qualitativa da sociedade e manutenção do equilíbrio entre as forças produtivas. De 

acordo com Furtado (1983), o conceito de desenvolvimento deve compreender a 

ideia de crescimento, mas superando-a. O desenvolvimento, na visão do autor, 

refere-se ao crescimento acompanhado de mudanças estruturais, ou seja, 

alterações nas relações internas do sistema econômico. Portanto, crescimento pode 

ser conceituado como uma simples variação quantitativa do produto, enquanto o 



20 

desenvolvimento é caracterizado por mudanças qualitativas no modo de vida das 

pessoas, nas instituições, bem como nas estruturas produtivas. 

Por fim, numa análise de contribuições de Celso Furtado para 

interpretação de desigualdades regionais e para formulação de políticas em 

desenvolvimento, Diniz (2009) conclui que na era da sociedade do conhecimento, a 

educação, a ciência e a tecnologia devem ser vistas como base, assegurando a 

cidadania e o avanço científico e tecnológico para assim se ter base para uma nação 

que seja menos dependente, econômica e politicamente, para fora, e socialmente, 

para dentro. 

Conforme Navarro (2001), a partir da década de 1990, com o processo 

de intensificação da globalização, as motivações para o reaparecimento do debate 

sobre o desenvolvimento e também sobre desenvolvimento rural modificaram-se, 

caracterizando-se por uma percepção sobre a aparente impossibilidade do 

desenvolvimento equitativo de todas as nações do globo ou as suas imensas 

dificuldades de materialização, fazendo reviver o interesse pelo tema 

desenvolvimento. 

 

 

1.2 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E GLOBALIZAÇÃO 

 

 

Não imune a essa polêmica sobre o conceito de desenvolvimento está 

o desenvolvimento regional, que consiste em uma situação mais complexa pela 

inegável interdependência entre as regiões de um mesmo país. Seria preciso 

entender como o setor externo deveria ser considerado dentro da visão de 

desenvolvimento regional de uma forma sustentada. Isso porque, segundo Clemente 

e Higachi (2000), os fluxos de mercadorias, serviços, capital e ainda, de pessoas, 

não encontram as mesmas barreiras existentes entre países. 

Não seria possível sanar a dúvida trazida por essa questão, pois tendo 

em vista que os fluxos de importação de mercadorias e de importação de capital e 

mão-de-obra, principalmente a qualificada, ocupam, segundo os autores, 

importância diversa nas diversas abordagens do desenvolvimento regional. 

Observa-se que é preciso entender desenvolvimento regional como 

uma necessidade real, que garanta a participação dos diferentes atores em busca 
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de uma otimização de recursos, buscando estratégias e soluções para problemas 

criados pela dinâmica global. Assim, o desenvolvimento dependerá do nível e da 

qualidade dos efeitos positivos ou negativos. 

No entendimento de Oliveira e Lima (2003), o desenvolvimento 

regional depende da ativação social da população local, ou seja, da capacidade que 

a região tem de criar um conjunto de elementos políticos, sociais e institucionais, 

capaz de direcionar o crescimento, atingindo assim, o desenvolvimento. Para eles, 

“pensar em desenvolvimento regional, é antes de qualquer coisa, pensar na 

participação da sociedade local, no planejamento contínuo da ocupação do espaço e 

na distribuição dos frutos do processo de crescimento”. (OLIVEIRA; LIMA, 2003 p. 

31). 

Segundo Marin Filho (2005), as expectativas de se alcançar o 

desenvolvimento semeiam esperanças de melhores dias para as pessoas que vivem 

em um determinado território e que nele venham a interagir com potencialidades 

palpáveis de territorializá-lo, ou seja, tornarem-se agentes ativos na transformação 

desse território em um espaço de práticas que garantam sua permanência cidadã. 

Essa transformação pode ocorrer mediante a adoção coletiva de um projeto de 

desenvolvimento. Portanto, ao se falar em desenvolvimento significará ter um 

diálogo permanente.  

Para se conceber o que constitui uma região é necessário considerar o 

conteúdo econômico de seus elementos básicos que a constitui, sejam eles: nível de 

renda (pobreza x riqueza), estrutura produtiva (base agrícola x base industrial), 

estrutura urbana (meio urbano x meio rural), modos de transportes e dotação de 

recursos naturais. (SOUZA, 2009). 

 Para Oliveira e Lima (2003, p. 36), para se obter a solução de 

problemas regionais e a melhoria na qualidade de vida é preciso um fortalecimento 

da sociedade e ainda das instituições locais, “pois são estas que transformarão o 

impulso externo de crescimento em desenvolvimento”. 

Na mesma seara, Braga Filho (2009, p. 7) demonstra que, 

 

 

A promoção do crescimento econômico e do desenvolvimento colocará em 
situação de xeque a imaginação e a criatividade daqueles que governam e 
decidem, uma vez que, nos tempos da denominada sociedade pós-
industrial, a informação, o conhecimento e a inovação, de nada valem, 
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quando a sociedade ainda conserva formas rudimentares de organização 
social e política.  

 
 

Portanto, articulando melhor os atores na construção de governança, 

bem como promovendo a interação entre os setores produtivos, principalmente 

quando a complementaridade puder ser mais bem aproveitada, admite-se, assim, a 

promoção do desenvolvimento. (BRAGA FILHO, 2009). 

Ressalta, ainda, Lopes (2002, p. 9) que,  
 

 

A economia, como ciência social, impõe que mesmo a análise do processo 
econômico não fique confinada aos aspectos econômicos; mais ainda 
quando está em causa o desenvolvimento, que não pode ser aferido 
apenas pelos resultados do crescimento da economia. Este contexto, 
levanta-se a dúvida sobre se a globalização tem estado ao serviço do 
desenvolvimento. 
 

 

Oportuno, portanto, é discutir a relevância das políticas públicas em 

desenvolvimento regional, pois segundo Lopes (2002, p. 16), o “Desenvolvimento 

Regional é indispensável”, ao menos como elemento crítico dos efeitos da 

globalização, chamada pelo autor de “desregulada”. O autor entende ainda que o 

desenvolvimento regional é uma forma de regulação da própria globalização. 

Segundo Lopes (2002), isso seria possível acaso se promovesse uma maior 

proximidade com as pessoas, que se assumisse como objetivo, no quadro dos 

valores humanos, o Desenvolvimento Local, ou o Desenvolvimento Regional, e 

assim orientar a globalização para o aproveitamento dos recursos endógenos.  

O mundo atual está marcado pelo processo de globalização, ou seja, 

pela crescente gravitação dos processos econômicos, sociais e culturais de caráter 

mundial sobre aqueles de caráter nacional ou regional. Não se trata de um processo 

novo, suas raízes são históricas e profundas, mas ocorreram drásticas mudanças 

nos espaços, geradas pela revolução da comunicação e informação que ampliaram 

as dimensões, trazendo transformações qualitativas com relação ao passado. 

A primeira fase da globalização (1870 até 1913) foi baseada mais em 

uma grande redução dos custos de transporte do que no livre comércio. Esta fase foi 

interrompida com a Primeira Guerra Mundial, dando lugar a um período centralizado, 

pelo fracasso em desconstruir tendências na década de 20 e pela retração do 

processo de globalização na década de 30. Após a Segunda Guerra Mundial, surge 
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uma etapa de integração global e uma segunda fase (1945 até 1973), que se 

caracterizou pelo esforço em desenvolver instituições de cooperação internacional, 

tanto em matéria financeira como comercial, bem como pela grande expansão do 

comércio entre países desenvolvidos. No final do século XX consolidou-se a terceira 

fase, atribuída a gradual generalização do livre comércio, a presença das empresas 

no cenário mundial sob a modalidade de sistemas de produção integrados, dentre 

outros. Por fim, as raízes deste processo nutrem-se na revolução tecnológica, 

almejando redução de custos de transportes, informação e comunicação. (CEPAL, 

2002)1. 

Quanto à globalização, um processo de integração econômica, social, 

cultural e política, que é, por natureza, dificilmente controlada, é preciso se 

questionar se tem estado ao serviço do desenvolvimento. Essa reflexão suscita uma 

dúvida: “até onde a globalização, que traz associada a competitividade, vai ser 

marcada pela solidariedade?” (LOPES, 2002, p. 15). Corre-se o risco de não se 

priorizar como se deveria as áreas menos desenvolvidas devido à necessidade, ou a 

exigência, de se priorizar as áreas congestionadas. 

A globalização teve seu processo intensificado no Brasil na década de 

90, com impacto nos setores econômico, social, político, entre outros. Passou 

também o Brasil a buscar novos conceitos de globalização, com implantação de 

novas técnicas para administrar o país, facilidades para dar praticidade às pessoas 

por meio de tecnologias, comunicação, transportes barateados, etc. É um processo 

bastante acelerado que faz parte do mundo atual. Deve-se, porém, agir de forma 

que se busque sempre retirar dele apenas o que seja vantajoso para o 

desenvolvimento humano. 

Percebe-se que a globalização econômica evolui de maneira 

concomitante com outros processos que têm sua própria dinâmica. Têm-se como 

exemplos as declarações sobre os direitos humanos, em suas principais atribuições, 

ou seja, consagrando direitos civis e políticos e estabelecendo direitos econômicos, 

sociais e culturais. (CEPAL, 2002). Esses valores correspondem aos valores de 

igualdade econômica e social, solidariedade e não discriminação.  

                                                 
1 Refere-se a um caráter multidimensional da globalização, sendo que o ponto de partida, em torno 
de 1870, reflete a ainda limitada integração internacional (inclusive interna, nos grandes territórios 
nacionais) dos mercados de bens, capital e mão-de-obra antes deste ano, bem como o alcance 
restrito do processo de industrialização no grosso dos países que compunham o centro da economia 
mundial. 
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Acreditando Lopes (2002) em fatores favoráveis para as políticas de 

desenvolvimento regional – do desenvolvimento – segue o pensamento de que o 

princípio instituído da subsidiariedade e a assunção da relevância da dimensão 

espacial nas políticas econômicas e, ainda, nas políticas de desenvolvimento, 

favorecem a emergência do desenvolvimento regional, mesmo como instrumento 

regulador do chamado exercício da globalização. Um desenvolvimento regional que 

deveria de resto ser assumido como objetivo e não como instrumento. 

Há a necessidade de, por meio de políticas de desenvolvimento, 

regular o processo de globalização, que segundo Lopes (2002), é um processo que 

sempre está acompanhado pela procura desenfreada da competitividade. Essas 

políticas devem ser norteadas pelo refrear dos desequilíbrios, para que não se 

deixem degradar mais tais espaços, seja por inércia ou pela simples falta de 

voluntarismo, porque o preço a pagar será muito mais elevado. 

A abertura de espaço que a globalização traz deve ser vista como 

promissora de uma comunidade mais solidária, atuante e global. A competitividade 

deixada por ela, à solta, não pode abafar a solidariedade. É por isso que existe a 

necessidade de se criar mecanismos para regular a globalização, e que, no mínimo 

sejam compensatórios dos seus efeitos nefastos. (LOPES, 2002). 

Para que o desenvolvimento chegue às pessoas é preciso buscar 

cenários de desenvolvimento e para Lopes (2002), na base do princípio enunciado, 

os quadros de vida de longo prazo, em base especializada de decisões que 

garantam que a globalização, mesmo utilizando a competitividade como instrumento, 

se oriente para dar a todos, onde quer que estejam, acesso aos bens e serviços e às 

oportunidades. O autor cita como cenários alternativos, o da modernização 

dependente e o da valorização da diferença. 

O princípio básico é que a globalização se assuma como instrumento 

do desenvolvimento e não só como instrumento do crescimento. É necessária uma 

ação, enquanto maioria, conscientemente ou apenas passivamente. 

 

 

1.3 AGRICULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

Abordou-se a importância da agricultura para o desenvolvimento, tendo 

em vista que o Brasil destaca-se no setor. Dados recentes (IBGE, 2010) 
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demonstram que o país bateu o recorde em produção de grãos, com uma safra em 

2010 de 149,5 milhões de toneladas, um crescimento de 11,6% em relação à safra 

obtida em 2009. Ainda, por se tratar na pesquisa de uma região eminentemente 

agrícola, sendo um polo industrial de destaque em sua produção, responsável por 

parcela considerável da produção nacional de grãos no país. 

O Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2008 (WDR, 2008) 

demonstra que a agricultura é uma ferramenta de desenvolvimento vital para o 

cumprimento da Meta de Desenvolvimento do Milênio, que propõe reduzir pela 

metade, até 2015, a proporção da população que sofre com a extrema pobreza e a 

fome, enfatizando que, de três em cada quatro pessoas de baixa renda nos países 

em desenvolvimento, vivem na zona rural e a maioria depende direta ou 

indiretamente da agricultura para a sua subsistência.  

Este relatório oferece orientação aos governos e à comunidade 

internacional sobre a concepção e a implementação de agendas agrícolas para o 

desenvolvimento, capazes de fazer a diferença nas vidas de centenas de milhões de 

pessoas de baixa renda da zona rural, destacando importantes desafios regionais. 

Por fim foi relatado no documento que “a agricultura dispõe de recursos que a 

tornam um instrumento único para o desenvolvimento”.  

A agricultura pode funcionar simultaneamente com outros setores para 

produzir um crescimento mais rápido, reduzir a pobreza e sustentar o meio 

ambiente. O relatório demonstra que a agricultura contribui para o desenvolvimento 

como atividade econômica, como subsistência e como fornecedor de serviços 

ambientais, tornando o setor um instrumento singular para o desenvolvimento. 

O mesmo Relatório sobre o desenvolvimento Mundial de 2010 (WDR, 

2010) relata que a agricultura contribui com cerca de 30% do PIB e emprega 

aproximadamente 70% da população. 

Portanto, verifica-se que o futuro da agricultura está intrinsecamente 

ligado à melhor administração dos recursos naturais. Com os incentivos e 

investimentos corretos, o espaço ambiental da agricultura pode ser atenuado e os 

serviços ambientais controlados para proteger as bacias hidrográficas e a 

biodiversidade. Contudo, o aproveitamento dessas oportunidades exigirá o avanço 

da vontade política com reformas que melhorem a governança da agricultura. Nesta 

perspectiva, deve-se compreender desenvolvimento com base em um conceito 

amplo que envolve questões sociais, econômicas, culturais, ambientais e políticas. 
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Desta forma, é fundamental a atuação do governo e da sociedade civil para a sua 

concretização.  

Percebe-se a relevância do tema em questão por todos os motivos até 

aqui elencados e não há dúvida de que a construção do desenvolvimento depende 

da democracia e da participação comunitária. Enfim, o desenvolvimento para ser 

sustentável deve ser um processo que permita a melhoria na qualidade de vida 

humana, pois embora o crescimento econômico seja de suma importância, não pode 

ser um objetivo em si mesmo. 

Outro fator a ser considerado é a Agenda 21, implantada no ano de 

2003, um processo e instrumento de planejamento participativo para o 

desenvolvimento sustentável que tem como eixo central a sustentabilidade, 

compatibilizando a conservação ambiental, a justiça social e o crescimento 

econômico. É mister dizer que o documento foi resultado de uma consulta à 

população brasileira, construído a partir das diretrizes da Agenda 21 global, sendo 

assim um instrumento fundamental na construção da chamada democracia 

participativa. 

É importante que a agricultura seja vista como um instrumento de 

desenvolvimento. Dessa forma, quando se trata de um desenvolvimento para o meio 

rural, Navarro (2001) refere-se à expressão desenvolvimento agrícola ou 

agropecuário significando exclusivamente condições da produção, no sentido 

estritamente produtivo, identificando as tendências em um determinado período. Já o 

termo desenvolvimento agrário refere-se a interpretações acerca do mundo rural, 

mas em suas relações com a sociedade e demais dimensões, não fazendo 

referência somente à estrutura agrícola, mas se baseando em uma análise das 

instituições, nas políticas, nos mercados, nos conflitos sociais, nas disputas e nas 

condições de acesso ao uso da terra. Para o autor, para que ocorra o 

desenvolvimento rural é preciso um conjunto de recursos naturais e culturais 

disponíveis localmente e, ainda, que eles possam ser potencializados para promover 

o desenvolvimento local. 

No âmbito do desenvolvimento regional ou local, as relações 

estabelecidas são mais próximas e a complexidade desse tipo de desenvolvimento 

está na combinação das dimensões: espacial, social e individual.  

De acordo com Campanhola e Silva (1999), não há regras ou modelos 

predeterminados para a definição dos objetivos e metas que conduzam ao 
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desenvolvimento, pois este é, em essência, um processo de construção coletiva, em 

que prevalecem as necessidades sociais e culturais, mas que devem estar 

sincronizadas com as oportunidades de desenvolvimento, tanto nos aspectos 

econômicos da inserção no mercado (nacional e internacional), como no capital 

humano disponível e nos recursos naturais existentes. Nesse cenário, surgem novos 

temas na agenda política agrária e de desenvolvimento rural que vão muito além da 

produção agropecuária propriamente dita, quais sejam: a geração e a manutenção 

do emprego, a equidade na distribuição dos recursos gerados pelo setor, o 

aperfeiçoamento da qualidade dos produtos agropecuários, o manejo e a proteção 

do meio ambiente. 

Quando se trata de questões ambientais, afirma O`Reilly (2009) que 

não basta apenas envolver-se em uma alucinação verde, pois não é possível 

convencer as futuras gerações a se ter uma visão verde sem se possuir os recursos 

necessários e sem uma ética de conservação da natureza e sem nenhuma resposta 

sistêmica baseada em uma concepção inteligente, ou seja, apoiada pelas forças do 

mercado, fundamentada em altos padrões de eficiência, em regulamentação mais 

restritiva, de forma que se possa tornar essa visão uma realidade. 

No Brasil ainda existe uma grande necessidade de adequação das 

políticas agrícolas às necessidades do setor. Paralelamente, deve-se também 

centrar esforços na investigação das iniciativas existentes dedicadas ao 

desenvolvimento rural brasileiro, tanto com relação aos impactos das políticas 

agrícolas (em todas as suas dimensões – sociais, econômicos, culturais, etc.), 

quanto à sua racionalidade e operacionalização. (MILINSKI, 2010). 
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2 A ABORDAGEM JURÍDICA DA PROPRIEDAE E DO 
DESENVOLVIMENTO 
 

 

Esse capítulo trata do Direito de Propriedade, atribuído à população 

brasileira pela Constituição Federal de 1988. Este Direito merece ser discutido, posto 

que, para ser reconhecido se faz preciso observar e cumprir requisitos. Na 

sequência, foi realizada uma abordagem do Direito ao Desenvolvimento.  

 

 

2.1 DIREITO DE PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL 

 

 

Do ponto de vista legal, a propriedade é definida como um conjunto de 

direitos que vão descrever o que se pode ou não fazer com os recursos que possui. 

Zylberztajn e Sztajn (2005) definem esse conjunto de interesses como um feixe que 

engloba os direitos de uso, usufruto e poder de disposição. Sendo assim, o direito de 

propriedade, em uma visão puramente legal, certifica ao proprietário a legitimidade 

do bem. 

Contudo, não se trata de um direito absoluto, pois a propriedade deixa 

de ser privada, se socializando, devido à função social a que ela se destina, 

devendo oferecer uma maior utilidade à sociedade. 

Tem-se ainda uma abordagem do aspecto econômico, focando sua 

atenção na posse em si e sua negociação, e ainda uma abordagem do ponto de 

vista jurídico, focando na garantia do exercício dessa posse. Para Cavalcanti Bandos 

(2008), é um complemento que deve ser usado de forma integrada. Deve-se, 

portanto, fazer uma análise interdisciplinar do termo, pois ao mesmo tempo que o 

direito é conferido, insere limites ao seu exercício. 
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Desta forma, mesmo sob uma ótica econômica, a propriedade tem sua 

gênese numa gama de direitos que surgiram para permitir uma organização social 

mais eficiente. 

Segundo Milaré (2007), o uso da propriedade está condicionado ao 

bem-estar social. Ademais, o uso da propriedade pode e deve ser judicialmente 

controlado, impondo restrições se necessárias, salvaguardando os bens maiores 

que são os da coletividade. 

Vale lembrar que a Constituição Federal de 1988 somente reconhece o 

direito de propriedade quando cumprida a função social ambiental. Conforme Silva 

(2006), a própria Constituição dá consequência quando autoriza a desapropriação 

de propriedade que não cumpre sua função social, como se observa em seu art. 182 

§ 4° e 184. 

Pelo Estatuto da Cidade (2001), o parcelamento, uso e ocupação do 

solo, podem ser disciplinados, atribuindo efetividade ao texto constitucional, de 

função social da propriedade. Não sendo alcançada a intenção, o poder público 

pode, por meio do Plano Diretor previamente aprovado, determinar o parcelamento, 

a edificação ou a utilização compulsória do solo urbano não edificado, subutilizado 

ou não utilizado, mediante a fixação de condições e prazos para cumprimento da 

obrigação.  

Assim, a Lei 10.257/01, veda a utilização da propriedade com o fim 

meramente especulativo, ao consagrar instrumentos que visem diminuir as 

desigualdades sociais e a marginalização, atendendo aos preceitos constitucionais 

que asseguram às populações a promoção do bem comum, por meio de ações 

efetivas para a melhoria do ambiente.  

Há grande relação, portanto, com o tema em discussão, pois o 

Município pode, com a não destinação adequada da propriedade aos fins sociais a 

que se destina, nas condições impostas no Plano Diretor previamente aprovado, 

impor ao proprietário sanção pecuniária, por meio do IPTU progressivo, segundo a 

previsão do artigo 7º da lei 10.257/01, aplicando assim o princípio da função 

socioambiental da propriedade. 

Quanto à propriedade e o direito que se tem da mesma, ensina 

Haddad (2001) que, o que é de todo mundo, mas cujo uso por alguém prejudica a 

utilização por outro, tende a ser utilizado de forma não eficiente. Já o proprietário, 

por sentir diretamente o impacto de suas ações, irá explorar seus recursos da 
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melhor forma possível. Logo, a regularização dos direitos de propriedade em áreas 

ocupadas também é de grande importância. Mas para que ela seja bem sucedida é 

necessária a observância de dois fatores, sendo o primeiro, que sejam tomadas 

medidas para que os recursos possam encontrar seu melhor uso, e o segundo, que 

se leve em conta os efeitos desta ação sobre o comportamento futuro dos 

indivíduos. 

 

 

Numa época onde se afirmam a eficácia externa ou horizontal dos direitos 
fundamentais, importante a noção de que a propriedade, para sua 
existência, requer um mínimo de compromisso e responsabilidade, seja do 
particular, seja do poder público, para com uma utilização eficiente e 
socialmente útil dos recursos existentes. (MATIAS; ROCHA, 2006, p. 19). 
 

 

Para Matias e Rocha (2006), a existência da propriedade apenas se 

justifica se utilizada para efetivação da dignidade da pessoa humana e ainda, que 

seja em harmonia com a utilidade social de diversos bens e recursos econômicos 

existentes. O papel fundamental da regulamentação e do próprio direito é 

estabelecer um conjunto de limitações de utilização de modo a “internalizar”, pela via 

jurídica, estas “externalidades” que recairiam preponderantemente sobre o grupo 

social, permitindo assim o progresso da humanidade.  

 

 

2.2 DIREITO AO DESENVOLVIMENTO 

 

 

Na pós Segunda Guerra Mundial, em busca de regras que fossem 

positivas e que estimulassem o direito ao desenvolvimento dos países, foi 

consolidada a criação da ONU – Organização das Nações Unidas – em 1945, 

almejando o progresso e a melhoria na qualidade de vida dos seres humanos. Por 

isso, em 1986, em busca de uma ênfase maior no assunto, foi aprovada pela ONU a 

Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento. A Declaração atribuiu especial 

significado a este Direito, proclamando-o direito humano inalienável, fazendo com 

que a pessoa humana deixasse de ser vista como mero fator de produção e 

passasse a ocupar uma posição central no processo de desenvolvimento. 
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Segundo Peixinho e Ferraro (2004), o direito do desenvolvimento é 

considerado na categoria de “direito de solidariedade”, pertencente à terceira 

geração dos direitos humanos. O direito ao desenvolvimento ocorreu durante a fase 

de descolonização, sendo uma exigência firmada pelos Estados em 

desenvolvimento visando a atingir sua independência política por meio de uma 

liberação econômica. Conforme exposto na Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento das Nações Unidas de 1986 e posteriormente afirmado na 

Conferência sobre Direitos Humanos, em Viena no ano de 1993, o direito ao 

desenvolvimento é um direito humano inalienável. 

Na declaração, a pessoa humana é o sujeito central do 

desenvolvimento, e é dever dos Estados formularem políticas adequadas, tomar 

providências para eliminar obstáculos ao desenvolvimento, assim como tomar, em 

nível nacional, medidas necessárias para realização do direito ao desenvolvimento, 

em que prevaleça igualdade de oportunidades para todos, encorajando a 

participação popular em todas as esferas. 

Conforme Rister (2007), há de ser buscado efetivamente o resgate da 

dignidade de muitos seres humanos. É importante aumentar o grau de acesso das 

pessoas não só com relação à renda, mas à riqueza em si, à capacidade e à 

possibilidade de influir nas decisões públicas. Refere-se, portanto, à evolução de 

todas as áreas da pessoa humana. 

Segundo a mesma autora, quanto mais escassos os bens e aguçados 

os interesses sobre eles, maior quantidade e diversidade de normas se fazem 

necessárias para o equilíbrio de tais interesses. Sendo assim, o direito e a economia 

não deveriam ser vistos como duas disciplinas apenas relacionadas, mas como um 

todo indiviso, uma espécie de verso e reverso da mesma moeda, pelo que seria 

difícil dizer até que ponto o direito determina a economia ou, pelo contrário, esta 

influi sobre ele. 

Grau (2003) entende que seria preciso saber qual forma de ação e 

intervenção dos Estados seria a mais adequada e definir, caso seja possível, qual o 

papel atual do Estado no processo de desenvolvimento, considerando o contexto do 

mundo globalizado e da aparente derrocada dos modelos tradicionais de intervenção 

por participação e por absorção, cuja solução se pretendeu ser o fenômeno 

conhecido das privatizações.  
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Nesse entendimento, seria preciso ainda redefinir o papel do Estado 

nas economias subdesenvolvidas como a do Brasil (resolver ou minimizar os 

problemas estruturais das economias): buscar ferramentas adequadas ao novo 

Estado de Bem-estar Social, em uma era pós-globalização (necessidade de 

participação mais ativa); quanto às formas de intervenção, descobrir para qual setor 

econômico, qual a melhor forma de promover o desenvolvimento do país, assim 

como seria necessário compatibilizar as várias políticas públicas e regulações 

econômicas para evitar que elas se compensem mutuamente e anulem os efeitos 

desejados de promoção ao desenvolvimento. 

No entendimento de Sachs (1986), quanto ao conteúdo da palavra 

desenvolvimento, o social estaria no comando, o ecológico enquanto restrição 

assumida e o econômico em seu papel instrumental. O Direito ao Desenvolvimento 

torna-se um processo pelo qual os direitos fundamentais e liberdades fundamentais 

possam ser plenamente realizados e que todas as pessoas humanas e todos os 

povos devem participar deste processo, uma vez que participação é um dos pontos 

centrais do direito ao desenvolvimento. 

No âmbito interno, há previsões na Constituição Federal quanto à 

ordem social para que se garantam as necessidades básicas: quanto à ordem 

pública, para que se consagre um sistema democrático, e quanto à ordem 

econômica, princípios que valorizam a justiça social em busca do pleno emprego 

(PEIXINHO e FERRARO, 2004). Contudo, entendem os autores, que o problema 

para o desenvolvimento está na falta de efetividade das normas, quer por falta de 

interesse político, quer pela insuficiente iniciativa da sociedade civil no controle dos 

atos públicos. No entanto, é possível dizer que existem instrumentos jurídicos que 

podem direcionar a atuação estatal rumo ao desenvolvimento, a exemplo da adoção 

de políticas públicas aliadas à transparência na gestão pública e ao controle do 

Judiciário, que podem ser o elo entre a positivação constitucional e a efetivação do 

Direito ao desenvolvimento. 

Reflete o fato de que “o direito poderia ser um importante instrumento 

para fazer aquilo que a economia, sozinha, não conseguiu realizar” (SEN apud 

RISTER, 2007). Até mesmo porque, segundo Rister (2007), quando se trata dos 

princípios da atividade econômica, o desenvolvimento econômico não é um fim em si 

mesmo, mas um meio para se alcançar o desenvolvimento social.  
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Pela trajetória histórica, cada país tem buscado alternativas que 

mantenham ou consolidem suas políticas sociais. Observa-se que não há um 

crescimento ou desenvolvimento que assegure o alto nível de qualidade de vida da 

população, mas percebe-se que há orientação para que se combata a pobreza e 

assegure a cidadania e os direitos humanos. (POLA, 2010). 

Afirma Rister (2007) que é preciso proceder na construção jurídica do 

conceito. Para isso, é necessário trazer considerações sobre ética e economia, bem 

como sobre a feição do desenvolvimento no país, de modo que sejam resgatados 

valores historicamente caros à sociedade brasileira. 

Debater e lutar pela ampliação dos direitos e das políticas sociais é 

fundamental porque engendra a disputa pelo fundo público, “envolve necessidades 

básicas de milhões de pessoas com impacto real nas suas condições de vida e 

trabalho”, ampliando um processo de discussão coletiva, socialização da política e 

organização dos sujeitos políticos. (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p.190). 
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3 O USO DO SOLO 

 

 

Este capítulo abordará a legislação ambiental, os instrumentos legais 

que viabilizam o uso do solo, a competência municipal atribuída pela Constituição 

Federal, e também discutirá a relação da área rural e da área urbana, o que dará 

subsídios para discussões posteriores com relação à pesquisa proposta. 

 

 

3.1 ABORDAGEM LEGAL 

 

 

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu art. 225, caput, que 

todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

Coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. (BRASIL, 1988). 

De acordo com Milaré (2007), a Constituição de 1988 pode ser 

denominada “verde”, tamanha a proteção dada ao Meio Ambiente, trazendo em seu 

texto a consciência de que é preciso aprender a viver harmoniosamente com a 

natureza. A Constituição de 1988 criou uma federação em três níveis, sendo a 

União, os Estados membros e Distrito Federal e os Municípios, com ênfase no que 

se convencionou chamar de federalismo cooperativo, tendo em vista que a proteção 

ao Meio Ambiente pode ser disciplinada a um só tempo, pelas diferentes esferas do 

poder. 

De acordo com Batista e Dias (2008), o processo de urbanização no 

Brasil aconteceu até recentemente sem nenhum planejamento. Na primeira metade 

do século XX, o país era tipicamente rural, e após a década de 50 começou a mudar 

seu perfil, sendo que na década de 1970 o país passa a ser mais urbano que rural, 

em termos de população. Com esse resultado, houve um processo de crescimento 
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urbano que resultou em ocupação desordenada dos solos. Por consequência, vários 

documentos legais para disciplinar o uso do solo foram aprovados em diferentes 

instâncias.  

As seguintes leis estão relacionadas à ocupação do solo: Código 

Florestal - (Lei 4.771/65), adaptado para o solo urbano pela Lei 7.803/89 alterando 

(4.771/65 – 6.535/78 – 7.511/86); Lei de Parcelamento Territorial Urbano (Lei 

6.766/79); Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81); Lei da Política 

Nacional dos Recursos Hídricos (Lei 9.433/97) e a Lei do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC (Lei 9.985/2000).  

Talvez o maior avanço, em termos legais, veio com o “Estatuto da 

Cidade” (Lei 10.257/01), que regulamenta o capítulo de política urbana (artigos 182 

e 183) da Constituição Federal de 1988. O Estatuto da Cidade estabelece as 

diretrizes gerais da política urbana que deve ser executada pelos Municípios, 

procurando assim um modelo de desenvolvimento a ser seguido por esses, 

obedecendo as características de cada um. 

As diretrizes principais que merecem destaque são: o desenvolvimento 

sustentável, a gestão democrática da cidade e o planejamento de desenvolvimento 

da cidade, buscando o equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental. 

Ainda, o maior desafio lançado pelo Estatuto incorpora o mais alto 

princípio da democracia - a participação dos cidadãos nos processos decisórios. 

Entretanto, ele traz como desafio o exercício democrático por um longo período para 

se tornar verdadeiramente um instrumento de mudanças.  

Para Pereira (2007), o Estatuto da Cidade, originado da Lei 

10.257/2001, tem em seu cerne os seguintes pontos relevantes: o ordenamento das 

cidades em proveito da dignidade humana, princípio consagrado no artigo 1º, inciso 

III, da Constituição Federal; a preocupação em criar condições favoráveis à busca do 

bem coletivo; a segurança e o bem estar, bem como o equilíbrio ambiental; estimular 

por meio de suas associações e organizações a gestão democrática, com o 

envolvimento efetivo da população, na formulação e execução da política urbana, 

sempre em prol da conservação do ambiente natural e da construção do Meio 

Ambiente artificial.  

Ressalta, ainda, Pereira (2007) que, para a obtenção de tais 

propósitos, criaram-se mecanismos de planejamento da gestão das cidades, 

consubstanciados na necessidade de um planejamento prévio, a ser estabelecido 
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por meio de lei Municipal, nesse caso, o Plano Diretor.  Nele, a política urbana deve 

ser bem explicitada, de forma a garantir a efetiva sobrevivência das pessoas, 

devendo refletir sempre na melhoria da dignidade humana. 

Concluindo, o autor afirma que,  
 

 

Fica muito claro que mecanismos existem para disciplinar a política de 
desenvolvimento urbano, cabendo aos governantes, e à população em 
geral, se utilizarem dos instrumentos de gestão e fiscalização, colocados à 
disposição por meio do Estatuto da Cidade, para que se busquem, por 
meio de um desenvolvimento sustentável, as verdadeiras funções sociais 
das cidades. (PEREIRA, 2007, p. 1). 
 

 

 
Freitag (2003), também fazendo uma análise da Lei nº 10.257/01 

(Estatuto da Cidade), percebe a preocupação com o pleno desenvolvimento das 

funções sociais das cidades, garantindo também o direito à cidades sustentáveis, 

que fica explícito em vários artigos e parágrafos como Direito a terra, Direito a 

moradia, Direito ao saneamento ambiental, Direito ao transporte e aos serviços 

públicos e Direito ao trabalho e ao lazer. Entende Freitag (2003) ser um aspecto 

inovador e digno de ser ressaltado quando o Estatuto da Cidade se propõe a 

ordenar e controlar o uso do solo de forma a evitar a deterioração das áreas 

urbanizadas, a poluição e a degradação ambiental. 

Para Bressan et al. (1998), existem conflitos entre a gestão ambiental, 

no seu caráter fiscalizador e coibitivo, com a prática agrícola familiar nas áreas 

rurais, o que acaba refletindo, e nesse caso com danos, no desenvolvimento global 

da sociedade, principalmente na área rural, agravando assim a já precária situação 

de sobrevivência dos agricultores familiares do país, por onerar a produção agrícola, 

não propiciando também incentivos e condições dignas, até mesmo de trabalho, 

para cumprir as obrigações que a lei estabelece.  

É fato que é essencial a preservação ambiental para as gerações 

futuras, mas ao mesmo tempo é necessário um consenso em relação ao uso do 

solo. Uma legislação limitadora das práticas do uso do solo pelos agricultores deve 

ser acompanhada por alternativas para o uso deste solo, para que a garantia da 

qualidade ambiental ocorra para as próximas gerações, mas que dê condições 
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dignas de sobrevivência para quem é detentor da propriedade do solo e não possui 

outro recurso para sobreviver. 

Para Neumann e Loch (2002), faz-se necessário considerar as 

características ecológicas particulares de cada área e a atividade que nela ocorre. 

Nesta análise, para qualquer solução proposta, necessariamente é preciso 

considerar as condições ecológicas particulares de cada área. A área rural é 

caracterizada por apresentar paisagens ecológicas muito distintas, que na verdade 

caracterizam a diversidade de recursos naturais, fauna e flora dos diferentes 

ecossistemas brasileiros, sendo que determinada solução pode apresentar 

resultados completamente diversos quando variam essas características, o que 

torna impossível propor soluções ambientais lineares e padronizadas. 

Bressan et al. (1998), exemplificam o problema dessa linearidade de 

padronização dos ecossistemas brasileiros na legislação brasileira. A 

obrigatoriedade imposta pelo Código Florestal (Federal e Estadual) de que as 

propriedades rurais devem possuir uma área mínima de cobertura florestal, de 

acordo com a região e tipo de vegetação, de 20 a 80%. 

Destaca Silva (1997) que, além do aspecto ecológico, deve-se 

considerar o caráter pluralista do ambiente rural na questão ambiental e no uso do 

solo, onde a legislação ambiental brasileira está organizada na concepção de que o 

espaço rural será sempre associado com a atividade agrícola.  

A noção de "sustentabilidade", que postula a construção dos diferentes 

mecanismos de gestão e desenvolvimento, deve ocorrer por meio de situações 

específicas da realidade, considerando suas diversidades e características próprias 

como forma de produzir "respostas" adequadas às condições singulares.  

(NEUMANN; LOCH , 2002). 

Para Neumann; Loch (2002), é necessário o conhecimento dos 

problemas da gestão ambiental, da diversidade ambiental e das populações desse 

país, assim como das condições e modalidades de produção existentes, da 

consequente inadequação dos mecanismos e instrumentos de gestão propostos aos 

agricultores, que ficam desorientados ou insatisfeitos em relação ao seu patrimônio 

rural, pelas imposições da própria legislação ambiental, limitando-os em suas 

atividades.  
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Ademais,  
 
 

O fato de os agricultores preservarem os recursos ambientais, as 
paisagens, de não poluírem e de conservarem as águas, para que a 
sociedade tenha hoje e nas gerações futuras uma maior qualidade de vida, 
não se constitui um serviço prestado à sociedade? Não seria o caso de a 
sociedade pagar pelo serviço de tomar uma água pura, de consumir 
alimentos sadios, de usufruir as belas paisagens rupestres? Não se 
justificariam, assim o subsídio a esses agricultores como instrumento 
econômico legítimo perante a sociedade? (NEUMANN; LOCH, 2002, p. 
247). 

   

 

Percebe-se, portanto, que a adoção de determinadas normas e regras 

pode trazer eficácia ambiental objetivando o bem-estar de gerações futuras, mas, ao 

mesmo tempo, pode comprometer a viabilidade econômica de gerações atuais de 

pequenos produtores rurais. Muitos agricultores vivem em condições financeiras 

precárias para a gestão de seus investimentos e são limitados em maquinários e 

acesso às tecnologias. Muitas vezes a limitação que a legislação lhes impõe no uso 

do solo, em termos de práticas agrícolas, gera insatisfações e insegurança na 

procura de investimentos para o trato com a terra.  

Estas são questões pertinentes à questão ambiental e ao uso do solo, 

pois se é certo que as gerações futuras devem receber um ambiente em condições 

ideais de sobrevivência, ao mesmo tempo deve-se dar condições de 

sustentabilidade às populações atuais e preservar o direito de uso de suas 

propriedades, que em muitos casos foram adquiridas com muito trabalho e 

sacrifícios individuais e familiares. 

 

 
3.2 COMPETÊNCIA E AUTONOMIA MUNICIPAL 

 

 

Certamente o Município é responsável pela propulsão da economia, 

cabendo-lhe promover o desenvolvimento local bem como promover a sua 

institucionalização. Para tanto, é necessário dar-lhe eficiência.  

Sabe-se que a inserção formal do Município como ente da Federação 

Brasileira pela Constituição da República de 1988 foi uma exigência da sociedade e 

dos municipalistas, que se empenharam em ter uma organização político-
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administrativa, o que é uma realidade incontestável. Quando a discussão é o seu 

interesse, esta expressão veio acompanhada de uma nítida ampliação da autonomia 

do Município no tríplice aspecto, político, administrativo e financeiro.  

Para Resende (2008), o critério utilizado pelo art. 30, inciso I da 

Constituição Federal para delimitar a competência das comunidades locais é digno 

de maiores reflexões, sobretudo em face das inovações introduzidas pela 

Constituição. Para o autor, quando se trata de assuntos de interesse local, a 

competência do Município é exclusiva, o que afastaria a interferência de outras 

unidades federadas. 

Conforme Fiorillo (2006), para repartição de competências legislativas 

deve ser considerado o princípio da predominância dos interesses. Em matéria 

ambiental pode haver questões não somente de interesse local, como também 

regional e nacional, por isso o legislador se atentou, criando no ordenamento as 

competências exclusivas, as privativas, as concorrentes com normas gerais e as 

suplementares e residuais, cabendo essas últimas aos Estados e Municípios. 

Segundo Moraes (2003), a autonomia Municipal configura-se pela 

tríplice capacidade de auto-organização (por meio da Lei Orgânica do Município) e 

normatização própria, autogoverno (eleições direta de seu prefeito) e 

autoadministração (no exercício de suas competências administrativas, tributárias e 

legislativas). 

A Constituição Federal atribui ao ente Município importância e respeito 

em seu artigo 30, havendo assim um reconhecimento formal dos Municípios 

enquanto membro da Federação, trazendo sua competência exclusiva e 

suplementar. 

Destaca-se o inciso I do referido artigo, ao definir competência 

exclusiva para legislar sobre assuntos de interesse local, contudo, não excluindo em 

absoluto os demais entes, Estado e União, vez que em Direito Ambiental dificilmente 

distingue-se aquilo que é da esfera local, regional ou nacional. Isso porque não há 

assunto municipal que não reflita em interesse estadual e nacional (MEIRELLES, 

1996). 

Ao explicar o conteúdo de interesse local do Município, entende 

Meirelles (1996) que este não se caracteriza pela exclusividade em relação ao do 

Estado e União, mas sim pela predominância, ou seja, o Município apenas seria o 
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primeiro em domínio, vez que, como dito anteriormente, o assunto sempre irá refletir 

em assunto estadual e nacional. 

Para Fiorillo (2006), a competência exclusiva atribuída ao Município no 

art. 30 da Constituição Federal possibilita uma tutela mais efetiva para a sadia 

qualidade de vida, pois é nele que se vive efetivamente. Os Municípios, assim, têm 

condições de atender as necessidades dos seus habitantes de uma forma imediata, 

pelo fato de estarem mais atentos e próximos aos interesses e peculiaridades de 

uma determinada região, estando mais aptos a efetivar a proteção reclamada pela 

Constituição Federal. Para o autor, o atendimento imediato às necessidades locais 

ocorre mesmo que repercutam sobre necessidades gerais do Estado ou País. 

O Município passa a reunir condições efetivas de atender as 

necessidades locais de modo imediato, em especial em um país como o Brasil, de 

proporções continentais e cultura diversificada. Destaca-se o fornecimento de água 

potável, serviços de transito de veículos, coleta de lixo, dentre outros. É no Município 

que a pessoa nasce, se educa, exerce os fundamentos outorgados pelo Estado 

Democrático de Direito, ou seja, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo 

político. (FIORILLO, 2006). 

Embora a Constituição Federal atribua competência ao Município no 

tocante à matéria, seja ela de interesse local, desde que não contrarie legislação 

Federal ou Estadual, ou seja, suplementando, suprindo lacunas ou omissões das 

leis Federais e Estaduais, é importante frisar que a legislação Municipal jamais deve 

ser mais permissiva que a legislação Federal ou Estadual, bem como não poderá 

oferecer menos proteção ambiental do que a União. 

Percebe-se, ainda, como um grande avanço em termos legais, o 

Estatuto da Cidade que prevê o Plano Diretor, obrigatório para as cidades com mais 

de 20.000 habitantes. Percebe-se que o artigo 40 do Estatuto traz o Plano Diretor 

como o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do 

Município. Ainda, o Plano Diretor deve integrar as dinâmicas existentes na zona 

urbana com as da zona rural, uma vez que suas diretrizes devem abranger o 

território do Município como um todo. 

Segundo Silva Júnior e Passos (2006, p. 12), “o Plano Diretor não deve 

ser visto como um plano de governo, que representa a visão do Prefeito. Ele deve 

traduzir os anseios de todos os cidadãos sobre o desenvolvimento Municipal”. 
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Passaria este, portanto, a representar o pacto do Município com a sociedade em 

torno do desenvolvimento deste Município. 

 

 

3.3 ASPECTOS FORMAIS DA ÁREA RURAL E URBANA 

 

 

Nesse estudo, é importante ressaltar o aspecto formal da diferenciação 

entre área rural e urbana, normalmente dado pela legislação municipal, que define, 

entre outras questões, o perímetro urbano, o uso e ocupação do solo das áreas 

rurais e urbanas.  

A área rural, em princípio, é considerada na legislação como aquela 

porção de terra do Município própria para atividades agropecuárias e de 

reflorestamento. 

Pelo Dicionário de Ciências Sociais (FGV, 1987), uma sociedade ou 

comunidade pode ser classificada como rural e não urbana pelos seguintes critérios 

que indicam áreas de um continuum: menor densidade demográfica; menor 

diferenciação social; menor mobilidade social e espacial; índices mais baixos de 

mudança social; agricultura como ocupação principal e posse da terra como centro 

convergente do sistema político-econômico. 

Pelo critério do Censo Demográfico (IBGE, 1991), na situação “Urbana” 

consideram-se as pessoas e os domicílios recenseados nas áreas urbanizadas ou 

não correspondentes às cidades (sedes municipais), às sedes distritais ou às áreas 

urbanas isoladas. A situação “Rural” abrange toda a área situada fora desses limites, 

inclusive os aglomerados rurais de extensão urbana, os povoados e os núcleos. 

A urbanização ao longo do tempo vem modificando as áreas rurais em 

vários aspectos. A urbanização do campo tem se caracterizado pelo processo de 

urbanização mais tradicional, pela incorporação de novas áreas rurais à zona 

urbana, por meio do parcelamento do solo, edificação horizontal e/ou vertical e 

implantação de infraestrutura para usos urbanos residenciais, comerciais ou 

industriais, quanto o processo de mudança de uso e ocupação das áreas rurais para 

o desenvolvimento de atividades que não aquelas essencial e tradicionalmente 
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agrícolas, mesmo que não ocorra a transformação das áreas rurais em áreas 

urbanas.  

Conforme Silva (1997), historicamente, especialmente no caso dos 

grandes centros urbanos, a área rural vem sendo tratada como um estoque de área 

urbanizável, na maioria das vezes sem se considerar, por um lado, sua adequação 

ao uso agropecuário, a possibilidade de extração mineral, a necessidade de 

preservação do patrimônio natural e cultural, a baixa capacidade de suporte a 

determinados usos urbanos e a falta de condições do poder público de atender 

demandas por infraestrutura e serviços públicos decorrentes do processo de 

urbanização; e por outro lado, a própria existência de “vazios urbanos”, áreas 

ociosas e já infraestruturadas no interior da zona urbana. 

Segundo Mingione e Pugliese (1987), vem ocorrendo um processo de 

dissolução das especificidades daquilo que é campo e daquilo que é cidade, 

processo esse que se materializa por meio da implantação de uma mescla 

indiferenciada de usos, e que, dada a manutenção da dicotomia, ainda que formal, 

entre área urbana e rural, torna mais complexas as formas de regulação do uso e 

ocupação do solo, destacando conflitos de interesse advindos dos avanços deste 

processo de urbanização e seus reflexos na deterioração do meio ambiente e da 

qualidade de vida das populações tanto urbana quanto rural. 

Tais conflitos de interesse têm se manifestado por meio de pressões, 

de um lado, pela “urbanização do campo” e, de outro, pela preservação destes 

espaços e de seus “atributos ambientais”. 

 

 

[...] a situação no Brasil é consequência do fato da gestão ambiental, estar 
associada à ideia de Meio Ambiente como um bem público, o qual somente 
pode ser resguardado eficientemente por meio de uma incisiva intervenção 
normativa e reguladora do Estado. (BRESSAN, 1998, p. 92). 
 

 

Segundo Bressan (1998), é possível perceber que a legislação 

ambiental aqui no Brasil foi elaborada de modo absoluto e independente, sem 

precauções de socialização do conhecimento e também de geração de alternativas 

que permitam mudanças necessárias, resultando assim em conflitos com as práticas 

agrícolas, geralmente de agricultores familiares localizados muitas vezes em áreas 
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ecologicamente de reservas ambientais, de nascentes de águas, de riquezas 

naturais, entre outros casos. 

As normas e as regulamentações da legislação ambiental brasileira 

por vezes apresentam um aspecto de padrão linear para toda realidade rural, isto é, 

não consideram a diversidade das populações rurais, suas particularidades, 

dificuldades, condições de produção e de ocupação do solo, assim como a 

diversidade dos diferentes ecossistemas em nosso país.  

A sustentabilidade do desenvolvimento implica uma perspectiva 

integrada do solo urbano e rural. Assim, por esses problemas aqui abordados, é 

possível identificar as dificuldades enfrentadas pelos Municípios para tratar estas 

questões, enfrentando inclusive barreiras legais a uma ação mais efetiva, pois a 

competência para regular o uso do solo na área rural constitui formalmente uma 

atribuição da União, até porque é nesta instância que se dá a cobrança do ITR - 

Imposto Territorial Rural. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A metodologia de uma pesquisa indica o tipo de pesquisa realizada, as 

etapas e os métodos utilizados pelo pesquisador na investigação do seu problema 

de pesquisa. Portanto, faz-se necessário uma boa descrição destas etapas para 

garantir ao pesquisador o cumprimento do objetivo, bem como possibilitar a outros 

pesquisadores a repetição e o avanço de suas pesquisas a partir dos métodos 

descritos. Neste capítulo, então, são apresentados os aspectos metodológicos 

utilizados para o desenvolvimento dessa dissertação. 

 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

O presente estudo tem caráter social, sendo sua pesquisa de âmbito 

qualitativo e exploratório. 

As ciências sociais têm como foco a investigação dos seres humanos e 

as diversas situações em que estão inseridos. Havendo a presença efetiva do ser 

humano, a pesquisa torna-se subjetiva, já que o comportamento humano é 

inconstante, não passível de testes objetivos. Assim, de acordo com Minayo (1994, 

p. 15), “é necessário afirmar que o objeto das Ciências Sociais é essencialmente 

qualitativo”. Portanto, é necessário o uso da pesquisa científica, sendo assim 

fundamental a utilização de metodologia compatível com a investigação proposta. 

Para a autora, a pesquisa social de âmbito fundamentalmente qualitativo é uma 

atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo 

intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de aproximação 

sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular 

entre teoria e dados. 
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A forma de abordagem qualitativa foi escolhida como método por ser o 

mais adequado, conforme Richardson (1999), para entender a natureza de um 

fenômeno social, como o objeto usado. Para o autor, a pesquisa qualitativa pode ser 

caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção 

de medidas quantitativas de características ou comportamentos. 

Para Minayo e Sanches (1993), a pesquisa qualitativa irá trabalhar com 

valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões, adequando-se a 

aprofundar a complexidade de fenômenos, fatos e processos particulares e 

específicos de grupos mais ou menos delimitados em extensão e capazes de serem 

abrangidos intensamente. 

Na realização de um estudo interpretativo, Chizotti (1998) menciona a 

necessidade de imersão do pesquisador nas circunstâncias e contexto da pesquisa 

e destaca características importantes que devem estar presentes, como o mergulho 

nos sentidos e emoções; o reconhecimento dos atores sociais como sujeitos que 

produzem conhecimentos e práticas; os resultados como fruto de um trabalho 

coletivo resultante da dinâmica entre pesquisador e pesquisado; a aceitação de 

todos os fenômenos como igualmente importantes e preciosos – a constância e a 

ocasionalidade, a frequência e a interrupção, a fala e o silêncio, as revelações e os 

ocultamentos, a continuidade e a ruptura, o significado manifesto e o que permanece 

oculto. Chizotti (1998) argumenta, ainda, que a abordagem qualitativa parte do 

fundamento de que há uma relação entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. 

A pesquisa exploratória, segundo Richardson (1999), tem por objetivo 

conhecer as características de um fenômeno para procurar, posteriormente, 

explicações das causas e consequências de dito fenômeno. Faz-se necessário, pois, 

para melhor delimitação do problema, partir do contexto social e de informações de 

pessoas ou grupos envolvidos no assunto, como o caso em estudo. 

Dessa forma, após um levantamento do tema a ser pesquisado, foi 

possível verificar a repercussão que se deu do caso em questão, para assim dar 

seguimento à pesquisa, elaborando um roteiro para posterior coleta de dados. A 

adoção da abordagem qualitativa na presente pesquisa permitiu compreender a 

opinião dos vários representantes da sociedade que na oportunidade foram 
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entrevistados, e verificar o impacto desta decisão municipal no desenvolvimento da 

região, bem como em quais aspectos e proporções. 

 

 

4.2 COLETA DE DADOS 

 

 

Foram coletados dados secundários para compor o referencial teórico 

e dados primários para análise prática.  

Os dados secundários vieram de livros, artigos de periódicos, trabalhos 

científicos, revistas e jornais, bem como da própria monografia da conclusão de 

curso da pesquisadora, concluída ao final de 2008, e que dá seguimento com esta 

dissertação. Em um segundo momento, a coleta realizou-se por meio de dados 

primários, sendo uma pesquisa de campo, com o objetivo de cumular informações 

sobre o assunto por meio das opiniões, verificar a importância da atividade agrícola 

para o município de Rio Verde e qual o impacto da lei limitadora do uso do solo. 

Esta região destaca-se no estado de Goiás como uma das mais 

importantes para o segmento do agronegócio goiano. Para a coleta dos dados 

qualitativos foi necessário interação com os sujeitos, representantes da sociedade.  

Para a coleta de dados foi usada a técnica entrevista, pois a obtenção 

dos dados se deu mediante uma conversação de natureza profissional, já que se 

trata de uma investigação social. A entrevista foi realizada de forma semiestruturada, 

seguindo um roteiro (APÊNDICE B) com questões relevantes a ser levantadas sobre 

o tema em questão. 

Por ser o desenvolvimento o foco da dissertação, foram escolhidos 

como participantes da pesquisa pessoas representantes da população, a fim de não 

abranger apenas uma área. Como se tratou de uma pesquisa qualitativa, buscou-se, 

para uma melhor compreensão do tema em estudo, representantes da população 

rioverdense de diversos setores, como secretarias ligadas ao governo municipal, 

sindicatos, cooperativas, usinas, dentre outros. 
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4.3 ETAPAS DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada em três etapas: pesquisa bibliográfica e 

documental, pesquisa de campo e análise dos dados. 

 

 

4.3.1 Pesquisa bibliográfica e documental 

 

Buscou aproximação com o tema por meio de ampla pesquisa 

bibliográfica (livros, periódicos, artigos e internet) sobre assuntos como aspectos e 

conceito do desenvolvimento, competência e autonomia municipal, direito de 

propriedade e ao desenvolvimento, dentre outros. Buscou-se ainda analisar a Lei 

Municipal e saber os objetivos da sua elaboração, o que trouxe uma discussão 

política e jurídica sobre o assunto. 

Após verificação do entendimento do Tribunal que julgou a lei 

inconstitucional e a discussão política ocorrida na oportunidade, e que ainda 

repercute na região, foi elaborado o instrumento de coleta de dados. A revisão da 

literatura fundamentou os capítulos desenvolvidos nesta dissertação. 

 

 

4.3.2 Pesquisa de campo: entrevista 

 

 Realizou-se um contato prévio por telefone e email, para sugestão do 

dia e local mais adequados a recepcionar a pesquisadora durante as visitas a serem 

efetuadas. 

As entrevistas tiveram início no final do 1° Semest re de 2010, 

ocorrendo de forma semiestruturada (Roteiro de Entrevista – Apêndice B) com 

representantes da Prefeitura Municipal de Rio Verde – Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Ambiental, Cooperativa COMIGO, Sindicato Rural, 

dentre outros. Na oportunidade, as entrevistas foram gravadas (Gravador GE – Mini 

Recorder), buscando assim conhecer previamente a realidade da região, 

principalmente do setor agrícola, para posterior transcrição e análise. 
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Os sujeitos entrevistados puderam se manifestar sobre o tema 

proposto, sem respostas ou condições prefixadas pela pesquisadora (MINAYO, 

2000). Nesse sentido, a entrevista representa um dos instrumentos básicos para a 

coleta de dados dentro da perspectiva da pesquisa qualitativa. Para Lakatos e 

Marconi (1993), a relação que se cria na entrevista é de interação, havendo uma 

atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde. 

Sobre esse recurso, Gil (1987) afirma que o pesquisador pode formular 

perguntas ao entrevistado com o objetivo de obter dados que interessam à 

investigação e que a entrevista é uma forma de interação social e uma forma de 

diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se 

apresenta como fonte de informação. 

Para Queiroz (1988), a entrevista semiestruturada é uma técnica de 

coleta de dados que supõe uma conversação continuada entre informante e 

pesquisador e que deve ser dirigida por este de acordo com seus objetivos. 

Antes da entrevista, foi entregue a cada participante um documento 

(ANEXO A), constando o nome da pesquisadora responsável e demais 

esclarecimentos, como o objetivo da pesquisa.  Arguiu-se sobre a possível 

publicação da transcrição das entrevistas e todos prontamente autorizaram. As 

entrevistas foram realizadas na própria empresa/entidade, no dia e horário 

previamente agendados. Com duração de em média 30 minutos, todas as 

informações foram coletadas pela própria pesquisadora, que foi, portanto, a 

responsável pela obtenção e análise dos dados.  

Observações foram sendo feitas ao longo das entrevistas e descritas 

em diário de campo. Depois foram transcritas, bem como as entrevistas, em sua 

íntegra, para posterior análise. 

 

 

4.3.3 Análise dos Dados 

 

Em âmbito qualitativo a análise dos dados deve “buscar uma 

apreensão de significados nas falas ou em outros comportamentos observados dos 

sujeitos, interligados ao contexto em que se inserem” (BIASOLI-ALVES, 1998). 

Assim, realizou-se uma depuração dos dados obtidos (e sua 

transcrição para posterior análise), a apresentação dos resultados, as considerações 
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e principais conclusões. 

Depois das transcrições foram retomados o objetivo geral e específico 

da pesquisa, o roteiro utilizado e os relatos obtidos, extraídos da fala e da 

observação.  

A partir da análise foi possível compreender a opinião dos 

entrevistados quanto ao impacto ocorrido após a elaboração da lei Municipal que 

limitou o uso do solo, pois se tratavam de pessoas direta ou indiretamente ligadas ao 

setor agrícola na região. Com base nas impressões destes atores sociais e políticos 

foi possível ter uma dimensão do real interesse local ao qual o prefeito em exercício 

em 2006 se fundamentou ao tomar esta decisão. 

Para a realização da pesquisa considerou-se “opinião” como a maneira 

pessoal e subjetiva de julgar, ou seja, o conceito formado a respeito de um assunto 

ou tema, utilizando-se de julgamento de valor. Para Silveira (2001), a opinião é o 

conhecimento avaliativo que, ao ser institucionalizado, constrói cognições sociais, ou 

seja, o conjunto de crenças que influenciam os membros de determinado grupo 

social. 

É preciso salientar que após a coleta e análise dos dados, essa fonte 

de pesquisa não foi esgotada, “seja porque nunca esgotamos a realidade, seja 

porque as maneiras como a tratamos podem sempre ser questionadas” (DEMO, 

1995, p. 11). 

 

 

4.4 DA DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Após a defesa da dissertação, os resultados serão resumidos e 

apresentados aos participantes da pesquisa. Entende-se que tão importante quanto 

compreender a opinião desses representantes da sociedade, é retornar as 

informações obtidas, demonstrando respeito e compromisso com esses atores 

sociais. Além disso, para a disseminação dos resultados, posteriormente serão 

elaborados artigos que deverão ser publicados e apresentados em eventos. 
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5 OS LIMITES AO USO DO SOLO EM RIO VERDE (GO) 

 

 

Este capítulo aborda, inicialmente, os aspectos gerais sobre Rio 

Verde, na sequência, a Lei Municipal e sua repercussão em outros municípios e 

posteriormente os impactos da decisão municipal no desenvolvimento da região e 

em outras regiões. 

 

 

5.1 REGIÃO EM ESTUDO 

 

 

O município de Rio Verde encontra-se numa região com considerável 

atração de investimentos e vem se firmando como um polo industrial, sendo que é a 

terceira economia do Estado e uma das cidades que mais cresce no Centro Oeste 

Brasileiro. O Município tem uma população de aproximadamente 180.000 

habitantes, com uma área de 814.000 ha.  

Com um clima favorável de 17 a 29 graus, destaca-se pela produção 

de grãos com área superior a 378.000 ha de plantio, tornando o Município 

responsável por 1% da produção nacional de grãos.  Está, dessa forma, entre os 10 

maiores PIBs do Setor Agrícola no Brasil, sendo considerado o maior arrecadador 

de impostos sobre produtos agrícolas. 

A vegetação da região é constituída de cerrado e matas residuais, 

tendo como tipo de solo o latossolo vermelho com textura argilosa e arenoargilosa. 

Segundo Lima (2010), a região tem como predominância o bioma 

Cerrado. Este bioma possui uma fragilidade comprovada quanto à fertilidade do 

solo. Para resolver esse problema, houve uma “construção do solo”, com o uso de 

tecnologias de insumos agrícolas para a utilização do solo em atividades agrícolas. 

Os impactos advindos desta incorporação para a região ocasionaram a extinção de 
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várias espécies da fauna e da flora deste bioma e, consequentemente, a mudança 

na biodiversidade da região. 

Para a população, a década de 70 ficou marcada como uma arrancada 

para o desenvolvimento, pois houve a abertura do cerrado à agricultura e a 

construção de estradas pavimentadas, o que transformou a região em uma grande 

oportunidade para o investimento de produtores, principalmente advindos das 

regiões Sul e Sudeste do país. Com o crescimento do agronegócio, a região se 

destacou em sua produção e seu turismo local baseia-se em feiras e eventos 

ligados ao ecoturismo, recepção de turismo de negócios, rodeios e ao agronegócio. 

Sua produção agrícola é cerca de 1,2 milhão de toneladas por ano nas 

mais variadas culturas, como arroz, algodão, soja, milho, sorgo, milheto, feijão, 

girassol. Desse total, a produção de soja do Município ficou, em 2005, em 715 mil 

toneladas, o equivalente a 17% de aumento sobre a produção de soja da safra 

anterior.  

Segundo informações, os principais produtos agrícolas da região eram 

Culturas Temporárias: arroz (4.500 ha), algodão (4.200 ha), feijão (3.200 ha), milho 

(31.000 ha), soja (265.000 ha) e sorgo (65.000 ha), perfazendo uma área de 

372.900 ha (IBGE, 2005). Deve-se atentar para o fato de que era a ocorrência de um 

ano antes da lei que limitou o plantio de cana-de-açúcar por área agricultável. 

 

 

5.3 EXPANSÃO DA CANA 

 

 

No Estado de Goiás, o número de usinas de produção de álcool e 

açúcar passou de 12 em 2000, para 16 em 2006, já que a área ocupada pelo cultivo 

da cana-de-açúcar passou de 139,18 mil ha para 299,37 mil ha no mesmo período, 

ou seja, houve um aumento de 115 % nesses seis anos.  

Em um contexto nacional, verifica-se a expansão da cana-de-açúcar 

nos últimos anos no país. Contudo, a retração do preço do petróleo e a crise do 

crédito internacional instalada em 2008, fizeram com que os investidores do setor 

sucroalcooleiro revissem seus investimentos, adequando-se à realidade, podendo-

se ainda verificar o adiamento de novas usinas em grandes centros produtores. 

(IBGE, 2010). 
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Para Lima e Ramos (2009), a microrregião Sudoeste Goiano é 

marcada pelo avanço do setor agrícola conjugado com o processamento industrial 

da matéria-prima agrícola. No Município da região pesquisada há empresas 

agroindustriais ligadas a diferentes segmentos, como da cana, de grãos e de carnes. 

A iniciativa privada e de empresas do sistema cooperativista foram os principais 

fatores que possibilitaram os tipos de integração verificada, por meio de avanços 

tecnológicos combinados com expansão das áreas disponíveis na região, 

consolidando-se como a mais importante para Goiás, no agronegócio.  

A expansão da cana no Estado tem gerado conflitos em regiões que 

predominam a monocultura da soja. Por esta razão, a lei que limita o cultivo da cana-

de-açúcar em 10% da área agricultável no Município ganhou destaque em toda a 

mídia nacional, causando fortes reações entre ruralistas, produtores de grãos, 

sindicato de trabalhadores rurais, empresários e autoridades do setor agropecuário. 

O Município tem 500 mil hectares de área agricultável, dos quais, pelo projeto de lei, 

apenas 50 mil seriam destinados à plantação da cana. 

Para Santos (2008), é notório que o que está em questão são os 

interesses dos sojicultores e canavieiros. De um lado, os sojicultores que defendem 

a manutenção da monocultura da soja, e do outro, os canavieiros que, devido às 

boas condições climáticas, à boa topografia do solo e a disponibilidade de mão-de-

obra mais barata, lutam por conquistas de novos espaços.   

O SIFAEG – Sindicato das Indústrias de Fabricação de Álcool do 

Estado de Goiás – (2006), aponta que as 18 principais culturas cultivadas no Estado 

ocupam uma área de 4 milhões de hectares, sendo que deste total a soja ocupa 

61%, logo em seguida vem o  milho com 17% e em terceiro lugar, a cana-de-açúcar 

com 7% da área cultivada. Segundo Rocha (2009), o setor sucroalcooleiro emprega 

atualmente, somente em Goiás, cerca de 70 mil pessoas e está presente em mais 

de 1000 municípios brasileiros. 

Esses dados demonstram que em Goiás, além de áreas destinadas às 

pastagens e outras áreas do cerrado goiano, existe uma forte tendência de que a 

cana-de-açúcar avance também sobre algumas áreas cultivadas hoje com a cultura 

da soja. Vale ressaltar que nas grandes regiões produtoras de cana-de-açúcar, 

como é o caso do Estado de Goiás, grande parte dos médios e pequenos produtores 

rurais ou estão arrendando ou vendendo suas terras para o cultivo da cana-de-

açúcar (SANTOS, 2008). 
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5.3 LEI COMPLEMENTAR N°5200/2006 

 

 

No ano de 2006, o prefeito em exercício em Rio Verde (GO), 

preocupado com o avanço no setor canavieiro, sancionou a lei Complementar nº 

5.200/2006, que estabelece limite de 10% da área agricultável, por safra, para o 

plantio de cana-de-açúcar. 

O art. 1º da referida lei dispõe: 

 
 

Fica limitado em 10% (dez por cento) da área agricultável do Município, por 
safra, o plantio de cana-de-açúcar em Rio Verde, condicionado, ainda, aos 
seguintes preceitos: I, II, III, IV § 1º e § 2º [...] (RIO VERDE, 2006, p. 1). 

 

 

A iniciativa seria um momento histórico determinante para toda a 

região rioverdense. A pretensão veio como forma de assegurar a manutenção dos 

elevados índices de desenvolvimento que a economia graneleira já instalada na 

região estava proporcionando. 

Procurando proteger e preservar o Município, preservando a 

multiplicidade de negócios existentes na região, o prefeito alegou que a cana era o 

único produto que não fazia parte de uma economia cíclica, além de que, aonde 

chega, ela permanece. 

Diante desse fato, foi proposta ação de inconstitucionalidade da Lei 

Municipal n° 5200/2006 pelo Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool do 

Estado de Goiás – SIFAEG, sob a alegação de que a referida lei estaria invadindo a 

competência legislativa privativa da União, art. 22, I, da CF, assim como também 

seria uma ofensa ao art. 64 da Constituição Estadual. 

Destaca-se o caso do julgamento do Órgão Especial do Tribunal de 

Justiça de Goiás - TJGO, que acompanhou o voto da desembargadora Beatriz 

Figueiredo Franco, a redatora do acórdão, e julgou procedente a ação direta de 

inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 5.200/2006, art. 1º, do Município de 

Rio Verde, que limitava em 10% da área agriculturável do Município, por safra, o 

plantio de cana-de-açúcar. 
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Para Franco (TJGO, 2008), apesar de o Município de Rio Verde ter 

interesse em limitar a área rural passível de plantação de cana-de-açúcar como 

forma de assegurar a manutenção dos elevados índices de desenvolvimento que a 

economia graneleira já instalada na região tem proporcionado, o assunto possui 

repercussão geopolítica e estratégica mais ampla.  

A desembargadora ressaltou a falência da matriz energética global 

baseada nos combustíveis fósseis, além da ascensão do Brasil na liderança do 

mercado internacional de biocombustíveis, com destaque para o etanol, 

destacando, dessa forma, que o interesse predominante deve ser o Nacional. 

Entende Franco (TJGO, 2008) que o diploma local extravasou os 

limites da competência legislativa própria do Município para alcançar matéria afeita 

ao labor do legislador Federal, tal como enuncia peremptoriamente o inciso I do 

artigo 22 da Constituição Federal, segundo o qual compete privativamente à União 

legislar sobre direito civil e agrário. 

Para a desembargadora, a limitação ao direito de propriedade inserida 

na Lei Municipal é de competência privativa da União Federal, sendo insuficiente o 

interesse local previsto no art. 30, I, CF para estabelecer a competência do 

Município na instituição da restrição ao direito de propriedade firmada na Lei, não se 

tratando de parcelamento, uso e controle do solo urbano, art. 30, VIII, CF, nem de 

suplementar a Legislação Federal ou Estadual, como dispõe o art. 30, II, CF, o que 

lhe restou concluir pela invasão de seara privativa da União. 

Ao final, considerou tal dispositivo da lei complementar rioverdense 

ofensivo ao artigo 64 e seus incisos da Constituição Estadual, uma vez que é 

estranha a matéria versada na Lei Complementar às competências enumeradas no 

documento constitucional. 

A Ementa do acórdão (TJGO, 2008, p. 9) recebeu a seguinte redação: 

 

 

Ementa : Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal. Limitação do 
Plantio de Cana-de-Açúcar a 10% da Área Agriculturável do Município. 
Invasão de Competência Legislativa Privativa da União. Art. 22, I, CF. 
Ofensa a Constituição Estadual, Art. 64. 1 - Comparece à hipótese vertente 
o problema do discernimento do interesse predominante na fixação da 
repartição das competências legislativas entre os entes federados. Certo 
que o município de Rio Verde tem o interesse em limitar a área rural 
passível de plantação de cana-de-açúcar, especialmente, como forma de 
assegurar manutenção dos elevados índices de desenvolvimento que a 
economia graneleira já instalada na comuna tem proporcionado. Entretanto, 
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por se tratar de assunto de repercussão geopolítica e estratégica mais 
ampla, mormente com a anunciada falência da matriz energética global 
baseada nos combustíveis fósseis, e a assunção pelo Brasil de liderança no 
mercado internacional de biocombustíveis, com destaque para o etanol, 
conclui-se pela predominância do interesse Nacional. 2 - A limitação ao 
direito de propriedade inserida na lei Municipal é de competência privativa 
da União Federal, ex vi do que dispõe o artigo 22, inciso I, da Carta da 
República. 3 - As hipóteses de competência legislativa do município 
contempladas no artigo 64 da Constituição Estadual não abarcam a 
restrição constante do dispositivo questionado. 4 - Inconstitucionalidade 
formal reconhecida. Ação direta procedente. 

 

 

Percebe-se pelo parecer acima a inconstitucionalidade da referida Lei 

Municipal nº 5.200/2006, art. 1º do Município de Rio Verde, em relação à limitação 

do uso do solo por estar em conflito e incompatível com a Legislação Federal/ 

Estadual em relação ao tema julgado. 

De acordo com a desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, apesar 

do interesse do Município de Rio Verde, o assunto possui repercussão geopolítica e 

estratégica mais ampla considerada de âmbito Nacional, sendo essa uma das 

razões da inconstitucionalidade da Lei Municipal, pois essa geraria conflitos em 

relação ao interesse Nacional. 

Na própria Ementa do processo o item 1 menciona que se conclui pela 

predominância do interesse Nacional, deixando assim claro o entendimento de que 

a Legislação Federal/Estadual deve ser soberana sobre a Legislação Municipal. 

Pode-se reforçar esse conceito, que se inclina para a concordância 

com o mesmo em seu item 2, que menciona: “A limitação ao direito de propriedade 

inserida na lei Municipal é de competência privativa da União Federal”. Concluindo 

em seu item 4, foi mencionado: “Inconstitucionalidade formal reconhecida”. 

Ao analisar esses fatos, e em concordância com a magistrada, o 

Tribunal de Justiça de Goiás entendeu existir um interesse maior de esfera 

Nacional, que é a questão energética brasileira, pois existem grandes investimentos 

de recursos em novas tecnologias para o uso de uma fonte de combustível 

considerada ecologicamente mais viável em detrimento da já anunciada futura 

falência da matriz energética global baseada nos combustíveis fósseis. 

Os interesses nacionais na questão energética, além da liderança 

brasileira no mercado internacional de biocombustíveis, com destaque para o 

etanol, devem ser considerados, além do direito do uso particular do solo de acordo 

com os interesses de seus proprietários, destacando a sua sobrevivência, a 
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valorização de seu capital, lembrando sempre, é claro, que tudo isso seguindo as 

regras da Legislação Ambiental e preservação do Meio Ambiente. 

Assim, acredita-se que o interesse predominante deve ser o Nacional, 

e como enfatiza a magistrada, a limitação ao direito de propriedade inserida na lei 

Municipal é de competência privativa da União Federal. 

Diante da decisão, o Município de Rio Verde recorreu ao STF 

(Supremo Tribunal Federal), com a intenção de permanecer com os limites 

estabelecidos pela Lei Municipal de nº 5200/2006, limitando em 10% da área 

agricultável, por safra, ao plantio da cultura da cana-de-açúcar e até a presente 

data, aguarda decisão da justiça. 

 

 
5.4 IMPACTOS EM RIO VERDE E REGIÃO 

 

 

A decisão municipal que deu origem a Lei n° 5200/20 06, gerou 

discussão também em Jataí, município vizinho de Rio Verde, pois lá existe uma 

preocupação com o crescimento do setor sucroalcooleiro, movimentando lideres 

políticos e ruralistas. O Município dispõe de 400.000 ha de área agricultável, e 

ostenta o título de maior produtor de milho no país e de grãos no Estado.  

Em Jataí, o governo municipal comenta que é preciso um limite para o 

cultivo da cana, mas entende que o limite estabelecido pelo Município de Rio Verde 

é pequeno. Embora o município não copie o modelo da lei municipal, entende que 

possa servir como base para elaborar uma legislação própria. 

Na região, há uma divergência de posicionamento, pois a Federação 

da Agricultura do Estado de Goiás acredita que o aumento da área de cana é 

benéfico para o setor de grãos, pois tende a equilibrar o mercado, já que o produtor 

dependia basicamente apenas da soja e do milho. Em seu entendimento, a medida 

adotada pelo Município de Rio Verde fere o direito do produtor de plantar o que bem 

entende na sua propriedade e que o bom senso deve prevalecer, pois o Estado tem 

área suficiente para a produção de grãos, cana-de-açúcar e a pecuária, visto que a 

área ocupada ainda é pequena. 
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Segundo Lima (2010), a expansão do setor sucroalcooleiro no Estado 

de Goiás vem se apoiando na crescente demanda pelo álcool, assim como na 

conjuntura favorável com relação ao produto, um substituto parcial da gasolina. 

 Informações indicam que haverá a implantação de quarenta unidades 

industriais entre usinas e destilarias até o final de 2011. Contudo, dezoito ainda são 

projetos, as demais se encontram em fase de construção e em implantação. A 

região em estudo possui apenas a Usina Rio Verde Ltda. As outras se encontram 

em municípios vizinhos. Percebe-se, pelos números, que a produção agrícola de Rio 

Verde é significativa. Entretanto, a cana-de-açúcar não é considerada um de seus 

principais produtos agrícolas. 

Dados recentes obtidos pela SEAGRO - GO, demonstram que, em 

2009, um levantamento sistêmico para produção agrícola do Município foi feito pelo 

IBGE – Agência Rio Verde. Nesse levantamento, a área plantada de soja 

corresponde a 245.000 ha, algodão 3.830 ha, milho e milho safrinha 85.000 ha e a 

cana-de-açúcar, que há poucos anos não estava entre as principais culturas da 

região, atualmente corresponde a uma área de 11.500 ha. 

Entretanto, sem se manifestar a respeito do limite estabelecido pela 

lei, o prefeito em exercício e o secretário do planejamento e desenvolvimento, em 

uma missão de Goiânia à China, em abril de 2010, apresentou os números 

envolvendo Rio Verde, mostrando as potencialidades do Estado de Goiás. Ainda, o 

secretário da indústria e comércio de Goiás apresentou um projeto de investimento 

para o etanol, a partir da cana-de-açúcar. A missão foi marcada como uma forma de 

demonstrar as potencialidades que o Estado oferece, destacando a região de Rio 

Verde, em busca de conquistar o mercado chinês. Por valorizar a presença do 

poder público nas negociações, o Município de Rio Verde entende ter saído na 

frente, demonstrando esforços para facilitar os investimentos.  

Dados do IBGE – PAM (2009) demonstram que no Estado de Goiás 

houve o crescimento da produção de cana-de-açúcar em 47,9 % em 2008, sendo 

fruto da ampliação e das novas indústrias que se instalaram no Estado. Apesar do 

crescimento na produção do País, esse número no Estado teve maior impacto no 

avanço, pois há maior disponibilidade de terras, o que torna os seus preços mais 

acessíveis.  
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5.5 IMPACTOS EM OUTRAS REGIÕES 

 

 

Percebe-se pelo depoimento do Secretário da Agricultura de Uberaba 

– MG, publicado no Jornal de Uberaba, que o caso julgado em Rio Verde - Goiás 

tem repercussão em outros Municípios. 

O Secretário da Agricultura, Guimarães (2008), comenta decisão que 

declarou inconstitucional lei limitante ao plantio de cana-de-açúcar em Rio Verde. 

Tal assunto repercute em outros Municípios, especialmente em Uberaba, devido a 

sua similaridade com o Município goiano. 

A referida decisão reflete no Município de Uberaba, visto que conforme 

dados da Secretaria da Agricultura, a cultura da cana-de-açúcar já ocupa uma área 

significativa, de 75 mil hectares, com previsão de alcançar extensão de 100 mil 

hectares em poucos anos, e onde a Câmara Municipal também já legislou definindo 

em 10% o espaço territorial a ser plantado com a lavoura supracitada. 

Segundo Guimarães (2008), em depoimento, a inconstitucionalidade 

de leis municipais que pretendem legislar sobre questões ambientais, suas 

proibições e limitações quanto ao uso do solo, já tem precedentes em decisões 

proferidas por tribunais do Estado de São Paulo, como se vê em casos como a 

região de Ribeirão Preto sobre a proibição da queimada da palha da cana-de-

açúcar. O Tribunal de Justiça de Goiás vem confirmar, com essa decisão, que a 

questão é de competência da União Federal. 

"Neste sentido, sabemos que instituições ligadas aos produtores e a 

indústria sucroalcooleira já se movimentaram na região para contestar a lei 

Municipal que está em vigor", declara José Humberto.  

Dados da Secretaria da Agricultura mostram que Uberaba é o 12° 

município brasileiro com área plantada com diversas culturas, totalizando 259 mil 

hectares, sendo grãos (155.839 ha), cana-de-açúcar (75.750 ha), reflorestamento 

(18.500 ha), horticultura (3.973 ha), fruticultura (1.620 ha), outras culturas (3.300 

ha).  

Juliana Fidelis, Diretora do Departamento de Comunicação da 

Prefeitura Municipal de Uberaba relatou que na região a atividade de produção rural 

é diversificada, com tendências de ampliação da área de lavouras diversas, tendo 

em conta a aptidão local para a produção de grãos, a logística na produção de 
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insumos, como os corretivos e fertilizantes agrícolas, e também o transporte 

rodoferroviário, que facilita a obtenção dos insumos e a exportação da produção. 

Como se percebe pela nota do Departamento de Comunicação da 

Prefeitura de Uberaba, este é mais um caso polêmico de conflito entre as 

legislações Federal/Estadual e a Municipal. Observa-se que, pela diversidade da 

atividade agrícola do Município de Uberaba e pelos dados que mostram a tendência 

do crescimento das mesmas, está-se diante de mais um impasse na decisão sobre 

o uso do solo.  

Verifica-se ainda, pelo depoimento, que apesar de a legislação 

Municipal ter limitado em 10% da área do Município como área agricultável, o 

crescimento econômico e de consumo da região inviabiliza essa restrição ao uso do 

solo, além de limitar o próprio crescimento econômico da região, a geração de 

impostos e o uso do solo por seus proprietários. 

Em determinadas regiões, a exemplo de São Paulo, a ocupação 

intensiva da cana-de-açúcar trouxe grandes impactos sobre a estrutura produtiva 

agrícola, através da monocultura, que também surtiu efeitos na esfera social e 

ambiental da região. Contudo, aqui cabe um alerta, nesta dissertação não será feito 

um estudo sobre os impactos ambientais e sociais da expansão da agroindústria 

canavieira na região em estudo. No entanto, as análises feitas poderão orientar 

futuras pesquisas nestas temáticas.  

Destaco, no Estado de São Paulo, o Município de Ituverava, cujo 

grande movimento econômico com a cultura da cana-de-açúcar, e a expansão do 

setor, acarretou grandes impactos à comunidade, mesmo sendo um Município até 

menor que Uberaba, possui uma área plantada significativa. 

Dados do IEA – Instituto de Economia Agrícola (2009) mostram que o 

Município de Ituverava possui culturas diversas, sendo elas, café (130 ha), soja 

(8.000 ha), sorgo (300 ha), milho – safra e safrinha (4.400 ha), e a cana-de-açúcar 

com área plantada de 47.000 ha.  Mas a atenção é para dados de pouco menos de 

dez anos, onde era possível considerar ainda outras culturas como as principais da 

região. Um dado do mesmo instituto, datado do ano 2000, traz a seguinte área de 

produção para o Município: algodão (5.500 ha), feijão (200 ha), milho – safra e 

safrinha (15.000 ha), sorgo (12.200 ha), soja (27.800 ha), cana-de-açúcar (13.600 

ha) e café (570.000 pés). 



60 

Em uma breve análise, percebe-se, em um curto período, a expulsão 

das principais culturas que movimentavam a região, dada a expansão do setor 

canavieiro. Atualmente algumas dessas culturas não mais são encontradas na 

região, como por exemplo, o algodão e o feijão. Para os produtores e principalmente 

para os arrendantes, restou tentar a possibilidade de permanecer nos seus ramos, 

buscando viabilidade de terras fora do Município, e em muitos casos, fora do 

Estado, visto que o Município encontra-se na região de Ribeirão Preto, que está 

totalmente tomada pela cultura da cana-de-açúcar. Outra grande polêmica é a 

questão da saúde da população da região no tocante à fuligem trazida pela 

queimada da palha da cana-de-açúcar. 

Portanto, o tema merece ser discutido, mesmo que os limites ainda 

não tenham sido adotados por outros Municípios, é necessário que haja 

repercussão, para que poder público e a sociedade repensem seus instrumentos 

voltados ao crescimento almejando o desenvolvimento, para que não haja uma 

estagnação do setor, causada pela monocultura, inviabilizando negócios e retirando 

de toda uma região, considerada de terras férteis, a diversidade das culturas que 

nela existe. 

 

 

5.6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

O referencial teórico buscou assuntos inicialmente advindos da 

discussão trazida pela polêmica, quando da elaboração desta lei Municipal. Dentre 

eles, os direitos fundamentais garantidos constitucionalmente. 

Pensando o desenvolvimento, foco da dissertação, foi possível 

perceber, por uma contribuição do conceito, que há um razoável consenso de que 

este é um processo que implicaria inicialmente em crescimento, evolução, mas que 

de forma controlada, surgissem inovações buscando uma melhoria na qualidade de 

vida.  

Essa mudança deve ocorrer, mas é preciso observar que, em tempos 

de globalização, é necessária uma organização entre as comunidades locais e 

regionais. É importante destacar o importante papel de atores locais no 

desenvolvimento, tais como das agências de pesquisas, associações, prefeituras, 
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universidades, dentre outros, em busca de estimular inovações. Pois a região pode 

ter dentro de si vantagens locacionais, entre outras fontes, para seu próprio 

crescimento e desenvolvimento, revelando-se uma ação cooperativa dos agentes 

públicos e comunidade. 

O conceito de desenvolvimento evolui e transcende a economia, 

sendo-lhe também inerentes: a liberdade, a justiça, o equilíbrio e ainda, a harmonia. 

Deve-se manter um equilíbrio entre as comunidades locais, bem como entre forças 

que são produtivas. São práticas de agentes transformadores capazes de garantir 

uma permanência cidadã, aproveitando os recursos endógenos da globalização, 

pois a competitividade trazida por esta jamais deve abafar a solidariedade entre os 

povos. Considerado ainda um direito de solidariedade, o direito de se desenvolver foi 

reafirmado em Declaração, com a pessoa humana ocupando o eixo central nesse 

processo. 

Há entendimento de que há conflitos entre a gestão ambiental e a 

permanência de agricultores (principalmente os familiares) em algumas regiões.  

Seja por oneração da produção, seja por falta de incentivos, ou a fim de objetivar o 

bem estar de futuras gerações, compromete-se a viabilidade econômica de gerações 

atuais. 

Um dos direitos trazidos à tona na discussão do caso da região de Rio 

Verde foi o Direito de propriedade e o direito que se tem sobre ela. Sabe-se que o 

seu uso pode e deve ser controlado judicialmente e que há requisitos estabelecidos, 

como observar o princípio da função social, ou socioambiental desta, posto que é 

vedado o uso de propriedade meramente especulativo. 

O Município é responsável pela promoção do desenvolvimento local e 

reconhecido como um ente da Federação que tem estabelecida sua competência e 

sua autonomia, que tem toda uma evolução, possuindo condições em uma ação 

efetiva na busca do interesse local. 

Por se tratar de uma região de destaque no setor agrícola, em um país 

com esta mesma característica, abordou-se ainda a importância da agricultura para 

o desenvolvimento, destacada em 2008 pelo Relatório sobre o Desenvolvimento 

Mundial, como uma vital ferramenta para o desenvolvimento, mas que, para sua 

efetividade, assim como qualquer ação que se propõe a desenvolver, dependerá da 

vontade política na governança e participação da comunidade. 
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No caso em estudo, houve uma limitação ao uso do solo. O que o 

executivo municipal almejou foi preservar a multiplicidade de negócios existentes no 

Município. O avanço que o setor atingia no Estado era mais de 100%, segundo 

dados obtidos, e havia a possibilidade de estabelecer uma monocultura na região se 

a decisão não fosse tomada. 

Na oportunidade, ao julgar a inconstitucionalidade da lei em favor do 

Sindicato que ingressou com a ação, foi possível observar a decisão do Tribunal do 

Estado, que apesar de não ter julgado o mérito da ação e sim apenas sua forma, 

discorreu sobre o tema. O Tribunal considerou o caso amplo, de repercussão 

nacional e decidiu que a lei teria limitado um direito conferido na Constituição 

Federal, que é o Direito de Propriedade, de competência da União. 

Nas entrevistas foram abordadas as questões do roteiro pré-

estabelecido (APÊNDICE B), embora os entrevistados tivessem liberdade para 

discorrer sobre qualquer outro assunto ao tema relacionado. 

As questões pré-estabelecidas faziam referência à empresa em que 

trabalhava o entrevistado, bem como seu tempo na função. Posteriormente foram 

abordados assuntos mais relacionados à pesquisa, como: as principais culturas da 

região de Rio Verde e sua representatividade para o município; o conhecimento da 

lei municipal 5200/2006 e sua posição sobre o interesse local do Município; o 

conhecimento de uma discussão política para elaboração da Lei; conhecimento da 

decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que julgou sua inconstitucionalidade; 

aumento de usinas na região; se há dificuldades de grandes e pequenos produtores 

com relação à lei, e por fim, se houve impactos no desenvolvimento de Rio Verde 

após a lei e em quais aspectos. 

Rio Verde, um povoado que foi elevado a Município no final da década 

de 50, tem como sua principal economia, segundo entrevistados, o agronegócio, 

contando com grandes unidades industriais e uma cooperativa (Cooperativa 

COMIGO), o complexo industrial Perdigão, responsável pela instalação de várias 

granjas no Município, além da indústria alimentícia e frigorífica, gerando em média 

sete mil empregos diretos e entre trinta e quarenta mil empregos indiretos. Dessa 

forma, a saída dessas empresas causaria um impacto social negativo muito grande. 

Conforme informações dos entrevistados, as principais culturas que 

predominam na região são as de grãos, tendo a soja a maior área plantada. A 
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região é, assim, bastante destacada por sua produção, sendo atrativa para muitos 

investidores. 

Percebe-se, em alguns depoimentos, que a limitação surgiu numa 

época em que a agricultura estava em crise, seja pela quebra de safra, seja pelo 

baixo preço. Por isso, desestimulado, o agricultor visualizava no interesse dos 

investidores do setor canavieiro uma viabilidade, mas o benefício trazido pela 

decisão do Município foi posteriormente reconhecido pelos produtores. Mudou ainda 

o panorama internacional: os preços melhoraram e foi possível ver que a posição foi 

acertada. 

Relata um dos entrevistados que participou de reuniões na Federação 

da Agricultura do Estado, local em que pôde ouvir que “o Prefeito merecia até uma 

estátua por isso”. O mesmo ainda cita como exemplo a região de Quirinópolis, que 

perdeu na época quase toda sua área de grãos e atualmente grande parte de sua 

pecuária. Assevera que na região, por ter um clima muito bom, “é um crime plantar 

cana” e que se não houvesse na época a limitação, as empresas não estariam 

procurando o Município e este não estaria se desenvolvendo da forma que está. As 

empresas instaladas na região teriam ido embora e o Município entrado em falência. 

Mencionaram ainda que, na época, havia um conflito de interesses 

envolvendo os maiores produtores e mentores do maior seguimento na cidade, pois 

na discussão, tanto política como social, argumentava-se que a cana deveria sim 

chegar à região, mas ocupando apenas algumas áreas, apenas como um meio de 

diversificação das culturas já existentes. 

Entretanto, alguns acreditam que o pequeno produtor rural foi o mais 

afetado, por dois motivos: o primeiro é que o setor canavieiro oferecia pelo 

arrendamento da terra algo “extraordinário”, sendo assim, um incentivo quando o 

dono da terra pensava em um melhor lucro. Para este produtor, a cana-de-açúcar 

seria mais viável; segundo, totalmente inviável para aquele produtor que arrendava 

a terra e não tinha recurso para bancar um arrendamento à vista, como era 

oferecido pela usina.  

Após um período, perceberam que as empresas instaladas na região 

agregavam valor aos grãos produzidos e que, se fosse hoje, pensariam melhor 

antes de arrendar suas terras e permitir que toda a região ficasse nas mãos de uns 

poucos, devido à expansão do ramo, permitindo a instalação da monocultura, e 

destruindo toda uma cadeia. 
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Asseveram ainda que o Município possui outros benefícios, gerando 

muita renda, pois em Rio Verde a agricultura não é só uma via de produção. Existe 

ainda a indústria, o comércio regional, o comércio de peças, de máquinas, entre 

outros. Os negócios existentes empregam pessoas, que por sua vez acabam 

gerando outro tipo de renda. 

Após análise das entrevistas dos vários representantes da 

comunidade local e perceber o lado positivo desta lei limitadora do uso do solo, ao 

entrar em contato com o representante de uma usina, instalada a pouco mais de 30 

km de Rio Verde, foi possível avaliar a posição do outro lado atingido pela lei. No 

entendimento deste representante, as usinas são sempre as mais visadas, 

principalmente por questões ambientais, enquanto muitas propriedades com 

lavouras não cumprem a legislação ambiental, e não são fiscalizadas ou 

penalizadas por alguma infração. Ademais, afirma que a cana normalmente ocupa 

áreas de pasto e não muito em áreas de lavoura e que ainda fazem todo um 

preparo do solo para posterior plantação da cana. 

O entrevistado não concorda com a decisão municipal e em suas 

palavras,  

 

 

Se quer, se tem uma propriedade e se quer arrendar ou plantar cana, 
a propriedade é sua! Como é que pode um governo municipal querer 
limitar uma coisa que é sua. A terra é minha, eu faço o que eu quero 
dela. A terra é minha, se eu quiser plantar jaca, melancia ou cana, é 
a viabilidade do negócio. 

 

 

Por fim, entende que a lei não teve impacto nenhum, nem vai ter, pois 

há usinas sendo instaladas em Municípios que são bem próximos e que o governo 

municipal não tem o direito de vir e limitar uma coisa que é sua. Afirma várias vezes 

que o proprietário da terra faz dela o que quiser e que esta lei não teve e nem vai ter 

impacto nenhum. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Coube, inicialmente, unir uma discussão ambientalista e 

desenvolvimentista com a intenção de proporcionar um melhor entendimento voltado 

à necessidade de um crescimento pautado, inicialmente, para o desenvolvimento 

humano, como enfatiza a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, e ainda, 

em valores regionais que devem ser analisados e reconhecidos para assim se ter 

uma visão da particularidade e necessidade de cada região.  

Impactos ao meio ambiente são visíveis e inegáveis no campo, bem 

como nos centros urbanos, por meio de contaminação e impactos sociais. Também 

são visíveis por meio dos conflitos pela posse da terra e do aniquilamento das 

pequenas propriedades. 

Conforme depoimentos, a partir da década de 70, em Rio Verde, 

houve um crescimento da população, chegando no ano 2000 (Censo) a 134.000 

habitantes. Com a expansão do agronegócio, a instalação da Perdigão, granjas e 

demais unidades, atualmente a população aproxima-se a 180.000 habitantes. 

Considerado um curto espaço para o expressivo crescimento, é uma região que 

busca uma melhoria na qualidade de vida da população. 

Dado que o crescimento da agroindústria canavieira apresenta-se 

como consistente e com vários investimentos industriais na região, existe a 

possibilidade concreta de competição entre os diferentes sistemas agroindustriais 

pela produção agrícola, sem afetar algum setor já consolidado na região. Com um 

clima favorável, acompanhando o País e o Estado, Rio Verde vem se destacando 

com sua produção de grãos. 

Observa-se, pela abordagem dos temas, que o Direito de se 

desenvolver, tendo como centro a pessoa humana, foi reafirmado. Para tanto, 

advém com um processo de longo tempo, entre cooperação, debates, participação 

da comunidade e atuação do poder público, com eficiência em sua governança. Foi 

observado o Direto de propriedade constitucionalmente conferido, ao qual se sabe 
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que não é absoluto, prevalecendo o bem-estar da comunidade em detrimento do 

interesse individual, ou seja, requisitos devem ser observados no seu uso para que 

seu direito seja conferido. 

Foi possível conhecer a realidade da região rioverdense e, pelas 

informações obtidas e as análises das entrevistas, pode-se concluir que a legislação 

que limitou o uso de solo em 2006, embora julgada inconstitucional pelo Tribunal do 

Estado de Goiás, não estando atualmente em vigor, trouxe uma discussão que foi 

benéfica para a região, que cresceu em um curto período, buscando sempre o 

desenvolvimento e a melhoria na qualidade de vida da população. 

Embora toda discussão sobre o crescimento, a globalização (chamada 

de “descontrolada” por alguns), o direito ao desenvolvimento e o direito que se tem 

sobre a propriedade, e ainda, a discussão sobre autonomia do Município, é possível 

concluir que em se tratando de desenvolvimento regional, prevalece a necessidade 

real daquela população. Houve a participação de diferentes atores, uma estratégia 

usada como forma de solução de um “problema” que se criou, ou que poderia se 

agravar. 

Ou seja, se o desenvolvimento depende do nível e da qualidade dos 

efeitos de uma ação, sendo eles positivos ou negativos, que sempre se tire deles o 

melhor. Nesse caso, os efeitos positivos devem ser considerados, pois embora a 

discussão sobre a legislação competir ou não ao Município, ou se esse assunto 

realmente era considerado um interesse local, cabe ao Município promover por meio 

de suas ações o desenvolvimento. Isso é possível criando um conjunto de 

elementos não só políticos, mas sociais e ainda institucionais, direcionando o 

crescimento e almejando o desenvolvimento. 

O Município, como responsável pela propulsão da economia e a 

promoção do desenvolvimento local, tem condições de atender às necessidades e 

aos interesses e peculiaridades de uma determinada região, estando mais aptos a 

efetivar a proteção reclamada pela Constituição Federal. 

Durante a coleta dos dados secundários foi possível observar casos, 

como o de Ituverava, Estado de São Paulo, em que houve uma mudança brusca em 

no setor agrícola da região, ocasionando a expulsão não só das culturas ali 

existentes, mas de agricultores que não visualizavam uma permanência cidadã no 

Município. Atualmente empresas fecharam na região, e possivelmente a cidade não 

é vista como potencial para abertura de outras. Talvez um debate, uma visão de 
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futuro próximo, tenha faltado na época em que o setor canavieiro começou a se 

expandir. 

A realidade da região rioverdense é essa, uma região eminentemente 

agrícola onde existe uma cadeia, um setor já consolidado, uma produtividade por 

poucas regiões atingidas, com um solo e clima favorável, e que tem seus 180.000 

habitantes envolvidos de alguma forma com esse setor. A entrada de outras culturas 

na região pode ocorrer como forma de diversificação, mas nada que ocorra de 

forma a expulsar o ideal que se tem na construção daquele desenvolvimento que se 

vem almejando, ou seja, uma busca pela permanência cidadã, uma busca pela 

melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento em todos os seus aspectos. 

A polêmica do caso de Rio Verde não apenas serviu para discutir o 

caso em si. Conclui-se que a discussão regional, nacional e internacional que se 

alcançou é o que pode ser considerado de mais benéfico. Nessa dissertação, 

apenas se buscou uma aproximação da realidade por meio de uma pesquisa social, 

que visa uma busca constante, pois é um processo inacabado e permanente. Por 

isso, espera-se que este trabalho possa contribuir para uma percepção crítica da 

expansão da agroindústria canavieira não só na região em estudo ou Estado, mas 

para todo o Brasil, quem sabe orientando futuras pesquisas e intervenções, por 

meio de políticas públicas para o setor, bem como para o desenvolvimento.  

Por fim, apesar de declarada inconstitucional, é possível dizer que a 

legislação foi benéfica para região, que inicialmente tinha a necessidade de 

preservar sua produção de grãos, pois a movimentação social e econômica da 

população está estritamente ligada ao setor e a possível expulsão das culturas 

tradicionais, causando um impacto negativo para a região, que cresce e se 

desenvolve em meio ao setor agrícola. Verifica-se, portanto, que a função social 

esteve acima da competência. 
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APÊNDICE A –  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Uni-FACEF - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA 

 

ESCLARECIMENTOS AO SUJEITO DA PESQUISA E CONSENTIME NTO DO 

PARTICIPANTE  

 

1. Nome da pesquisa:  “DECISÕES QUE IMPACTAM NO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL: LIMITAÇÕES AO USO DO SOLO NA REGIÃO DE RI O VERDE - 

GOIÁS” 

2. Pesquisadora responsável: ROGÉRIA CRISTINA MASCA RENHAS 

BERNARDES 

3.   Descrição das informações que deverão ser, obr igatoriamente, prestadas 

aos sujeitos da pesquisa: 

         

       Será solicitada a participação em entrevista individual, onde o assunto referente 

a pesquisa será abordado; a mesma deverá ser gravada, para que as informações 

possam ser transcritas e interpretadas. 

       Serão tomados todos os cuidados técnicos e éticos na condução da entrevista, 

no sentido de proteger o participante de eventuais dificuldades, e as informações 

obtidas serão utilizadas somente para fins científicos, não havendo identificação 

pessoal de nenhum participante. 

 

Data _______/ _______/ _______. 

 

Nome e assinatura da pesquisadora responsável: 
 
 
_________________________________ 
Rogéria Cristina Mascarenhas Bernardes 
 
 
Nome e assinatura do participante da pesquisa: 
 
 
_________________________________ 
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APÊNDICE B  – Roteiro de Entrevista 
 

Uni-FACEF – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA 
 

“DECISÕES QUE IMPACTAM NO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL: LIMITAÇÕES AO USO DO SOLO NA REGIÃO DE 

RIO VERDE - GOIÁS” 
 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: ROGÉRIA CRISTINA MASCAREN HAS 

BERNARDES 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

1 – Nome 

2 – Empresa/ Cargo 

2 – Tempo na função 

4 – Principais culturas da região de Rio Verde 

5 – O que essas culturas representam para o municíp io 

6 – Conhecimento da lei municipal 5200/ 2006 (inter esse local? ) 

7 – Competência do município para legislar sobre as sunto de interesse local 

8 – Conhecimento de uma discussão política para imp lementação da lei 

9 – Houve participação da sociedade? 

10 – Decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (assun to de interesse nacional – 

fere direito de propriedade?) 

11 – Aumento de usinas na região 

12 – Dificuldades de grandes e pequenos produtores com relação à lei 

13 – Houve impactos no desenvolvimento de Rio Verde  após implementação 

da lei. Em quais aspectos? 
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APÊNDICE C – Observação da visita a empresa EMATER – GO 
 
EMATER – EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E 
PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS 
 
Visita em 28 de junho de 2010. 
 

Através da Acessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Rio 

Verde, desde o início da pesquisa em 2009, era realizado um contato com a 

Empresa EMATER – GO, que colaborou com a pesquisa ao fornecer um 

levantamento sistemático da produção agrícola na região, pois se trata de uma 

empresa não somente de assistência técnica e extensão rural, mas também voltada 

a pesquisa. Não embora os contatos prévios telefônicos e emails, foi a primeira 

empresa a ser procurada pela pesquisadora quando da sua visita na região de 

estudo, contudo, ao esclarecer os objetivos da pesquisa e solicitar a entrevista, esta 

não foi autorizada pelos responsáveis pela Empresa, na oportunidade. 

 

Observação:  Foi possível, numa conversa informal, perceber que a empresa 

contribui para que a região seja cada dia um melhor lugar pra se viver. Por meio de 

assistência técnica, voltada principalmente para o agricultor familiar, eles acreditam 

que cumprem com sua função social e econômica para toda região quando 

oferecem apoio a essas pessoas. Acreditam ainda, que em 2006 quando a lei foi 

sancionada, contribuíram para que pequenos produtores pudessem seguir nos seus 

ramos. Frizaram durante todo o tempo que, a lei foi totalmente benéfica a região, 

não permitindo o governo na época que acabassem com um mercado produtivo que 

fora construído por dirigentes e a grande parcela da população que acreditaram no 

potencial da região para se instalarem. 
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ANEXO A – Entrevista com representante da Secretaria do 
Desenvolvimento 

 
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AMBIENTAL  DE RIO 
VERDE 
 
Entrevista em 29 de junho de 2010. 
 
Atua na Secretaria, no setor de Indústria há 11 ano s 
 
 
Pesquisadora : Quais são as principais culturas da região e o que elas representam 

para economia da região? 

 

Pesquisado : Aqui é diversificado, portanto, existiu a limitação da cana-de-
açúcar, porque? A gente tem a pecuária, a gente tem a produção agrícola, e, 
de um modo geral é a empresa em si, setor de indústrias, então, com a 
expansão da cana-de-açúcar a gente poderia ta limitando que as empresas 
procurassem o Município e taria fazendo o desenvolvimento que ta 
acontecendo. Então a gente limitou no sentido de diversificar o que ia ta 
fazendo no Município. Não é só porque é a cana-de-açúcar. Ela teria as suas 
limitações também 

 

 

Pesquisadora : A Constituição Federal atribui ao Município legislar sobre assunto de 

interesse local. No seu entendimento, o executivo Municipal gozou dessa atribuição 

ao elaborar tal Lei Complementar? 

 

Pesquisado : Local, até então, pra ta reservando o que é cultivado na 
região, porque senão, é, nós já temos a Perdigão, ela fecharia com o 
crescimento da expansão da cana-de-açúcar, a Perdigão é de grande porte, a 
Comigo, Covalcio, é, tem várias empresas menores que é ligada e precisa da 
produção agrícola e com a expansão da cana-de-açúcar estaria limitando e 
as empresas estaria indo  embora e o Município taria entrando  em falência. 
Se essas empresas fechassem hoje, o impacto social seria enorme. 

 

 

Pesquisadora : Você sabe se na época houve uma discussão política sobre o 

assunto? 

 

Pesquisado : Houve uma discussão política, jurídica e social também. O 
Sindicato entrou com ação, só que foi penalizado um pouco por causa de 
política, porque na realidade, até a gestão passada é que tratou mesmo 
desse departamento, então hoje, quem ta aí não se manifestou na época. Ela 
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já ta numa campanha bem que, que, avançada e aí a gente não conseguiu. O 
prefeito hoje, atual, ele ficou meio que encima do muro. Os argumentos 
políticos, vendo a visão política, os conselheiros maiores, os mentores das 
grandes empresas de Rio Verde, é, partiram dos grandes investidores de Rio 
Verde essa questão de limitar os 10 %. Então, essa é a questão política que 
teve, porque tava envolvido os maiores produtores e os mentores de maior 
seguimento na cidade.  

 

 

Pesquisadora : A Lei Municipal afetou grandes e pequenos produtores? 

 

Pesquisado : Eu acredito que usinas não afetou, eu acredito que quem foi 
afetado foi os pequenos, porque uma vez que tem terra não produtiva, na 
realidade tinha muita dívida e com a expansão da cana-de-açúcar, os valores 
que eles oferecem pra determinada área é uma coisa extraordinária que 
qualquer pequeno que pensa em crescer, só que não deu impacto. O que que 
geraria depois de 20, 25 anos, uma terra dessas cultivada cana-de-açúcar!? 
Quanto tempo ela demoraria pra ta retornando a ser uma terra produtiva!? No 
Município de Rio Verde mesmo, tem duas usinas, uma, começando a 
segunda esse ano. Eu acredito que tem no Município era pra ter três pra 
entrá em funcionamento, mas duas está em funcionamento. 
Teve um conflito de interesses. Voltando a fala da Perdigão, a produção da 
Perdigão em suínos, aves, depende da produção de grãos e isso taria 
repercutindo na empregabilidade pra comunidade local. 

 

 

Pesquisadora: Numa visão geral, você que após a lei, houve algum impacto no 

Município, tanto em aspectos positivos como negativos? 

 

Pesquisado:  No econômico eu acho que não mudou muita coisa não, só 
mudou no conceito, ficou conhecido, não sei se pra bem ou pra mal, acredito 
que pra os usineiros e pra nós, a região até hoje serve até de piada. A gente 
teve num Congresso recente, é a realidade que eu vejo é que limita, “o dia 
que ceis mudá aquela lei lá, a gente tá...” então, serviu até de piada, então, 
eu acho que pra o Município, pensando no Município, eu sou daqui até leigo 
em fala, mas acredito que para o Município foi muito bom. É a realidade 
daqui, a realidade daqui é pecuária e grãos. Eu só te falo que, Rio Verde 
ganhou, eu quero ser otimista e quero falar que Rio Verde ganhou com essa 
decisão. A gente viu aí, até, os próprios fazendeiros da região que na época 
mudou o seu conceito por si mesmo, viu que afetaria, hoje seria um negócio 
rentável!, mas pra longo prazo seria um negócio que teria que fazer uma 
mecanização e aquela área não teria como ser  produtiva, teria que gastar um 
mecanismo caríssimo, que esse dinheiro hoje, na época não teria como 
retornar e ser uma área produtiva, então acredito que o Município ganhou 
muito com isso. Os produtores ainda mais arrendam suas terras pra cana, 
porque outra cultura, é, até eles usam parte maiores, então, o pequeno, ele, 
quando ele tem um incentivo melhor, quando ele pensa num lucro melhor, 
seria ao sentido da cana-de-açúcar, mais viável. 
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ANEXO B – Entrevista com representante do Sindicato Rural 

 
SINDICATO RURAL DE RIO VERDE 
 
Entrevista em 30 de junho de 2010 
 
Ex secretário da Agricultura. Engenheiro Agrônomo. Há 6 anos no sindicato.  
  
 
Pesquisadora: Quais são as principais culturas da região e o que elas representam 

para economia da região? 

 
Pesquisador: As principais culturas? a principal cultura mesmo aqui de Rio 
Verde é a soja, que ocupa a maior parte da área plantada aqui, a safra de 
verão e aí na safrinha que é a segunda safra tem milho e sorgo. Dependendo 
da época de colheita, se inicia plantando milho, que é o mês de fevereiro e a 
partir do mês de março, o pessoal que colhe em março, começa já planta 
sorgo já, na segunda safra, na safrinha. E tem alguma coisa também de 
feijão, tem o feijão das águas, tem alguma coisa de feijão da safrinha também 
e tem na safrinha o girassol, que tem algumas áreas e também algumas 
áreas, hoje poucas, de algodão. 
 

 
Pesquisadora : A Constituição Federal atribui ao Município legislar sobre assunto de 

interesse local. No seu entendimento, o executivo Municipal gozou dessa atribuição 

ao elaborar tal Lei Complementar? 

 

Pesquisado: O objetivo da lei, ela foi feita em 2006 foi pra limitar a 
expansão da cana no Município de Rio Verde, que foi um período que, um 
período de crise da agricultura e um período de safra, quebra de safra, preço 
baixo, então o agricultor da região estava meio assim, desestimulado a 
plantar grãos, então foi feito essa lei justamente pra barrar a entrada da cana 
porque do jeito que ela estava vindo na época, com a falta de opção do 
produtor, ela iria tomar a maioria das áreas que eram plantadas com grãos, 
então foi feito essa lei justamente pra impedir que a cana se tornasse uma 
monocultura aqui né, no Município de Rio Verde. Isso foi muito bom no 
período, houve uma polêmica muito grande, essa lei foi discutida aí até fora 
do Brasil teve notícias, nós recebemos aqui na época a revista da França, 
dirigentes de, de todo tipo, pra todo lado vieram fazer entrevista aqui e 
conhecer, o que que tinha acontecido, e foi, teve várias opiniões contrárias, 
outras favoráveis, mas o que serviu depois, até depois que a lei caiu na 
justiça e que foi considerada inconstitucional, foi que ela foi muito benéfica, 
todo mundo reconheceu isso depois, que ela foi muito mais benéfica para Rio 
Verde e pra toda região e até o Brasil, porque naquele momento criou um 
debate, ce entendeu? Quanto a viabilidade da cana, se era benéfico virá toda 
a região, toda uma região produtora de alimentos né pra produção de cana e 
isso foi muito bom porque criou esse debate e depois que a lei caiu, até hoje 
a cana não conseguiu ainda se expandir aqui em Rio Verde, porque aí depois 
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mudou o panorama internacional, os preços das comoditis melhoraram, a 
soja principalmente melhorou de preço aí o produtor viu que se ele tivesse 
entrado de qualquer jeito na cultura da cana, ele poderia estar hoje 
arrependido. 
Hoje, tem usinas aí que estão com projetos de instalação aqui em torno de 
Rio Verde, ali no Chapadão de Monte Vidiu onde tem uma produção muito 
grande de grãos e eles estão com dificuldade de conseguir área, porque o 
produtor hoje vê que não é só pensar em ganhar agora, entendeu? que pode 
ta ganhando mais, mas ele viu que pode e deve ter a cana em algumas 
partes, mas só como um meio de diversificação e não como uma área total, 
então isso aí foi muito benéfico por isso, então a gente tem reunião na 
Federação da Agricultura do Estado, que a gente participa aqui do Sindicato, 
da comissão da Agricultura lá o pessoal fala que o Prefeito merecia uma 
“estátua” por isso, até  houve esse comentário aí lá.  
 
 

Pesquisadora : A Lei Municipal afetou grandes e pequenos produtores? 

 
 
Pesquisado: O pessoal começou a enxergar diferente, a região ali de 
Quirinópolis, que foi na mesma época, que começou a expansão da cana, 
Quirínópolis perdeu quase toda área de grãos, hoje ta tomado uma grande 
parte da área de pecuária e uma grande parte de grãos também ta virando 
tudo pra cana e com uma tendência de crescer muito ainda, então, muita 
gente se arrependeu, que naquele período foi feito contrato de arrendamento 
barato, de longo prazo, com preço baixo, porque o desespero do produtor 
naquela época, foram arrendando, aí o ano passado houve um período aí 
que as usinas estavam com dificuldades, entre aspas né, não estavam 
pagando os arrendamentos corretamente, aí o pessoal começou a ver que o 
negócio não era bem aquilo que era prometido, não era geral. 
O pessoal viu que não é só a cana que dá um rendimento bom, então, a 
nossa região principalmente, o clima é muito bom, a região do Chapadão aqui 
de Monte Vidiu e Rio Verde, então é uma região que é um crime plantar cana, 
que é uma produtividade altíssima, tanto na safra quanto na safrinha, são 
duas safras por ano, então eu acho que cana tem que vir, mas como uma 
diversificação, e principalmente nessas regiões que tem o clima menos 
favorável pra agricultura. A região mesmo de Quirinópolis não é uma região 
tão favorável pra agricultura, ela tem um pouco de falta de chuva na região, 
então lá, faz uma safra, tem períodos até diferentes, longos, prolongados, é 
um lugar que é bem propício pra cana, né, e é próximo daqui. 
 

 

Pesquisadora: Numa visão geral, você acha que com a lei, houve algum impacto no 

Município, e em quais aspectos? 

 
 
Pesquisado: Teve um interesse das empresas na época.  Aqui tem a 
Comigo que é maior cooperativa do Centro Oeste, uma das maiores do 
Brasil, a Perdigão também, que tem sete mil empregos diretos e trinta, 
quarenta mil indiretos né, então o impacto social da saída dessas empresas é 
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muito grande e na época isso foi observado também. Teve um aspecto 
positivo pra toda região e até pro Brasil, que criou esse debate aí sobre a 
questão né. Agora, o benefício foi grande porque agora, o próprio mercado 
limitou essa área aí, hoje, o mercado ta limitando a expansão da cana na 
região na região. Esse ano já foi diferente, porque a cana esse ano subiu de 
preço e eles começaram a crescer denovo, mas, mas o pessoal não vai 
entrar de cabeça não, antes de fazer uma loucura eles vão pensar bem antes, 
então, foi muito bom, foi muito benéfica a lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



83 

ANEXO C – Entrevista com representante da Cooperativa COMIGO 
 
COMIGO – COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DO  SUDOESTE 
GOIANO LTDA – 35 ANOS  
 
Entrevista em 1° de julho de 2010. 

 
Engenheiro Agrônomo. Atua no Departamento Técnico d a empresa há 7 anos 

 

Pesquisadora: Quais são as principais culturas da região e o que elas representam 

para economia da região? 

 

Pesquisado: Então, a principal cultura que nós temos aqui, cultura de 
verão, é soja, depois vem milho, um pouco de algodão, é..., um pouco de 
feijão e pouquíssimo arroz, arroz é mais área secundária e agora é cana né, 
que entra no seu assunto. 
 

 

Pesquisadora : A Constituição Federal atribui ao Município legislar sobre assunto de 

interesse local. No seu entendimento, o executivo Municipal gozou dessa atribuição 

ao sancionarr tal Lei Complementar? 

 

 

Pesquisado:  O Município acertou, sem sombra de dúvida, porque assim, a 
cana, ela pode ter suas vantagens, mas não no Município que nós estamos 
aqui, eu falo isso com muita clareza, porque, a cana vem derrubar aqui no 
nosso Município pequenos produtores rurais, arrendatários, porque tem 
muitas fazendas aqui que são arrendos que tem gente que muito tempo atrás 
veio aqui e invistiu no que não era nada e hoje é muita coisa e mora longe, e 
aí tem muitas famílias que dependem dessas pequenas áreas e a cana veio 
adentrando com maquinário, essas coisas, é, diminui a mão-de-obra, é, o 
dinheiro centraliza só num lugar, então aqui, a distribuição de renda do jeito 
que ta hoje, essa lei veio favorecer nós demais da conta, principalmente pelas 
empresas que tão alocadas na região, que são empresas o que, são 
empresas de grão, são empresas de processamento de grão, é, a Perdigão e 
ela agrega valor nos grão que ta aqui. Hoje, se não fosse as empresas que 
tão aqui, no caso que, agrega valor, no caso que transforma o produto que 
nós produzimos em carne, nós tariamos muito mais problemáticos, porque o 
nosso valor de soja, de milho e das outras culturas tariam menos valorizados 
e a cana viria dirrubar isso tudo aí ta, a troco de que!? porque é que eles tem 
que vir aqui pegar o que já ta pronto!? Eu acho que assim, tudo tem que ter o 
seu espaço, mas não do jeito que eles, chegar aqui, quer montar dez, quinze, 
vinte indústrias aí pra ficar na mão de dez, quinze, vinte pessoas aí e destruir 
toda uma cadeia, isso aí é um absurdo isso aí.  
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E tem outra coisa, aqui nós tem uma grande vantagem que poucos lugar do 
mundo se consegue fazer que é o que nós conseguimos fazer na região 
Centro Oeste, nós conseguimos com duas safras, nós conseguimos produzir 
duas safras no ano aqui, três safras no ano que a gente pode utilizar, a safra 
verão, safrinha, e podemos fazer uma terceira safra que é o que, a gente 
pode ta fazendo a integração lavoura e pecuária, com animais, com gado, 
com pecuária de corte, até mesmo um gado de leite, se pode, vamo falar 
assim, na época da seca que falta comida se pode ta largando na palhada, ce 
pode ter feito uma integração é de capim com o milho, entendeu? com sorgo 
e ta soltando esses animais nessas área agora que é de seca onde teria 
bastante condição da alimento aonde se tivesse um sistema de produção 
normal já taria tudo seco, ce entendeu? então, são três safras que nós 
consegue aqui. Nenhum lugar do mundo gente consegue isso. No sul tem o 
inverno, às vezes eles conseguem um pouco, que eles conseguem plantar às 
vezes um pouco mais cedo né, mas os outros lugar, todos, nos Estados 
Unidos, é uma safra né e como a cana é uma cultura de ano inteiro, aqui 
também produz bem, porque não tem geada, não tem frio, o suficiente pra ta 
prejudicando, vamo fala assim, é, pra da prejuízo na cana. 
Então, mas os outros benefícios que a gente tem gera muito mais dinheiro 
pra muito mais gente, entendeu!? a distribuição de renda é muito melhor, 
porque não é, a agricultura não é só via produção de grão, aí tem a indústria, 
tem o comércio regional, tem o comércio de peças,não é só eu aqui ó, tem o  
comércio de máquina, então ó, gira muito dinheiro, e isso, é ,vamo fala assim, 
emprega pessoas e essas pessoas cabam gerando um outro tipo de renda, 
consumindo em shoping, consumindo, então, aí vem uma cana pra cá e toma 
conta de tudo, porque, qual que é o problema da cana?o problema da a cana 
é que eles não respeitam ninguém, tipo assim, se hoje o mercado ta dando 
condição de implantar cana, ele chega aqui, eu to pagando quarenta e cinco 
saco, cinquenta saco, eles vem aqui pressiona o mercado, derruba e paga 
sessenta e o que manda é o dinheiro. Se eu tenho um negócio que ta me 
dando cinquenta porcento de lucro, eu tenho chance de ter quarenta porcento 
a mais que eu sou arrendatário, alguma coisa assim, fica claro que o cara vai 
pegar, apesar de felizmente, eu não sei o que acontece, eu fiz muitas 
entrevistas na região, noventa porcento de quem tem as áreas aqui, se 
compromete mesmo oferecendo qualquer preço a não favorecer ao pessoal 
das usinas, porque eu acho é eficiente.  

 
 

Pesquisadora : A Lei Municipal afetou grandes e pequenos produtores? 

 

Pesquisado: Veja bem, pra transformar em produtivo aqui, você pega vinte, 
vinte cinco anos atrás, isso aqui era, entre aspas, era terra de nada, era terra 
de ninguém, não dava nada, era cerrado que só dava calango aí e o povo 
trocava mil alqueire aí a troco de banana, em troca até pra pagar imposto, 
alguma coisa, ou senão trocava terra lá pra região que teria água, solos de 
fertilidade. Hoje os solos já são corrigidos na região, são solos de fertilidade 
boas, são solos que são trabalhados, isso tudo gerou um custo, muita gente 
quebrou, teve que sair do ramo e dá oportunidade pra outro por causa que 
ele teve que desbravar, fazer tudo, pra depois não ter sustentabilidade né, por 
causa da política. 
Voltando no assunto das empresas, só a Perdigão, ela gera ali uns dois mil a 
três mil empregos diretos, agora os indiretos é emprego demais, porque é 
uma cadeia muito grande que envolve. Se a cana chega e começa a tirar o 
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espaço, o que acontece? o produto vai  agregar um valor mais, vai começar a 
tornar uma coisa inviável, porque o frete pra mandar, porque a Perdigão, o 
que é que ela fazia? comprava o grão e levava pra lá, então, mas antes 
instalar aqui que levar menos transporte, produto agregado, para os porto, 
vamo fala assim pra exportação, porque a Perdigão aqui, a maioria das 
coisas é exportada, exportada pra fora, tanto que atende toda legislação ali. 
Eu participei de pesquisa aqui, da própria Comigo, porque a Comigo tava 
preocupada com isso e esse ano a gente fez denovo. É difícil, eu 
particularmente não encontrei nenhuma pessoa que foi contra isso aí. A cana, 
eu vou dar um exemplo da Fazenda Bandeirante, dava assistência ali, era 
mais ou menos, deixa eu contar, umas seis famílias que eu dava assistência 
ali, todo mundo teve que enfrentar, então, de seis famílias, cada família tem 
três, quatro filhos, então você multiplica seis vezes quatro da vinte quatro, no 
mínimo, cada família que saiu dali e teve que mudar pra outro lugar, um lugar 
mais distante, e a cana entrou aqui, tem dois, três quilômetros dentro da 
cidade aqui, coisa que só traz malefício essa perto da cidade, porque é fogo, 
é fuligem, é um monte de coisa, é questão de saúde, é a umidade do ar. Eu 
não sei te falar quantas usinas tem aqui, as vezes quem sabe te falar é um 
rapaz, é o Fernando, tem um agrônomo aqui que foi contratado pela Comigo 
só pra observar isso aí também, depois se você quiser falar com ele. Os 
pequenos produtores é os mais prejudicados ainda, porque é os que menos 
tem recurso no caso de um arrendamento, no caso de um arrendamento 
muito alto, o cara não tem dinheiro de bancar um arrendamento a vista. 
Então, as vezes só do cara oferecer vinte porcento a mais e pagar o 
arrendamento adiantado, o pequeno produtor não tem condição de fazer isso, 
porque ele tem que se sustentar, aí ele tem uma pequena área e a margem 
as vezes é menor e ele não consegue barganhar igual um produtor grande 
consegue barganhar na compra e na venda. O pequeno produtor é o mais 
afetado que tem, o grande produtor tem muita mais barganha, ele tem 
condições as vezes de pagar um arrendamento melhor né, porque ele ta 
comprando um pouco melhor, as vezes ele tem uma linha de crédito. Tem um 
detalhe de usina que tem que ser falado, que é um desastre tudo que eles 
fazem sabe, a Perdigão, a Comigo sempre preserva e zela da natureza, tem 
critérios a ser seguidos, premiação ambiental, a Perdigão tem, favorece o 
produtor que quer preservar o Meio Ambiente. Não só isso, como também as 
estradas, as estradas, os canavieiros, eles acabam com as estradas. A 
Perdigão, a Comigo, as outras empresas ajudam a arrumar as estradas e os 
usineiros só servem pra arrebentar com as estradas secundárias, vicinais da 
região. Eu falo porque eu rodo muito, na época de assistência técnica eu fico 
só no campo né, na época de produção, agora ta parado né, aí as estradas, 
aonde tem cana. 
Eu acho que assim, não sou contra a cana, eu acho que é uma coisa boa pro 
país, mais tem que ser forma racional. Tem tanta área aqui pra baixo aqui, 
desvalorizada, com calcário perto, eles podiam valorizar a área, gente 
precisando né, de melhorar, porque aí não, eles vem aqui e pegam o filé, que 
já ta há vinte cinco, trinta anos, então essa lei pra nós aqui foi fenomenal. 

 

Observação: A primeira semana do mês de julho de foi marcada com um evento 

que mobilizou a cidade de Rio Verde, com a presença de Diretores e Cooperados, 

para comemoração dos 35 anos da Cooperativa. Na oportunidade, foram realizados, 

jogos, palestras, dentre outros. 
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ANEXO D – Entrevista com representante da Usina Floresta 

 
USINA FLORESTA AÇÚCAR E ALCOOL S/A – GRUPO VALE DO VERDÃO 
 
Entrevista em 02 de julho de 2010. 
 
Gerente Agrícola da Unidade há 3 meses 
 
 
Pesquisadora: Quais são as principais culturas da região? 

 
 

Pesquisado: Aqui na região, que eu saiba é soja e milho. Eu tô aqui ha 
pouco tempo, sou de outro Estado. 

 

 

Pesquisadora : Você tem conhecimento da Lei Municipal que limitou o plantio de 

cana na região? 

 

Pesquisado:  O que eu vejo é um movimento muito forte com a Cooperativa 
de Rio Verde e o forte deles é grãos né, então eles devem ter feito um 
movimento nesse sentido lá. A cana, ela se expande e vê muito aqui na 
região é na área de pasto, não muito em área de lavoura, tem área de lavoura 
também, mas é mais em área de pasto, pastagem e não muito em área de 
lavoura. E outra coisa, eu acho que todo mundo tem seu direito de ir e vir. Se 
quer, se tem uma propriedade e se quer arrendar ou plantar cana, a 
propriedade é sua! Como é que pode um governo municipal querer limitar 
uma coisa que é sua. A terra é minha, eu faço o que eu quero dela. A terra é 
minha, se eu quiser plantar jaca, melancia ou cana, é a viabilidade do 
negócio. 
A região... muita gente, tem muitas região aqui que a terra é de herança, é 
pessoal que tem a propriedade, mas não trabalha na propriedade, arrenda 
pra soja, pra cana e o que acontece é assim, o pessoal limita um pouco 
porque a cana tava pagando um pouco mais né o arrendamento, com isso o 
pessoal tem segurado. Eles falam também do solo, isso é um paradigma que 
não tem nada a ver, porque nós faz todo um preparo do solo, usa calcário, 
correção de solo, a gente não corrige solo pra soja, de dez centímetros, 
corrige solo pra cinquenta centímetro, quarenta, cinquenta, porque cultura de 
cana é pra cinco, seis anos, sete anos, então a gente corrige todo um perfil 
de solo, preparo de solo, o gasto é muito grande. Se fosse tão ruim assim, 
São Paulo não tinha cana, o Nordeste não tinha cana. E assim, a gente 
acaba, o que acontece, a usina ela é um pouco visada né, a gente tem todas 
as leis ambientais, a gente procura cumpri, plantio, nascente, distância de rio, 
de lagoas e as cultura de soja, de milho não limita isso aí, eles plantam soja 
dentro d’água, dentro d’água assim, bem próximo do rio e ninguém, não vem 
um órgão ambiental fiscalizar, mas a usina é muito visada, porque é usina! 
por ser usina entendeu!? então as leis são muito direcionadas na verdade, 
então tem muito isso, entendeu!? Se você vê como tem lavoura de soja, de 
milho, ninguém faz nada, bem maior e ninguém faz nada. 
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Pesquisadora: Você teve conhecimento se essa lei prejudicou produtores da 

região? 

 

Pesquisado : Com certeza, eu volto a falar, é o direito de cada um, você tem 
sua propriedade, ce faz dela o que quiser. Isso também foi do governo 
anterior, esse aí nem tem, nem tem se manifestado, e já ta instalando 
unidade em Rio Verde já, tem gente de São Paulo vindo pra cá. Tem a 
Cambuí, Cambuí é do grupo nosso, é perto, mas é no Município de Santa 
Helena, ela ta bem próxima de Rio Verde, mas o Município é de Santa 
Helena, essa daqui o município é Santo Antonio da Barra, é uma cidadezinha 
pequenininha que tem aqui pra frente aqui, cinco quilômetros pra frente aqui. 
Tamo perto aqui e não aconteceu nada, não teve e não vai ter impacto 
nenhum. Essa lei não vira nada não. 

 

 

 

 


