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RESUMO 

O estado de Sergipe localizado na região Nordeste do Brasil caracteriza-se por se constituir em 
território de base econômica agropecuária. Diante desse cenário a mandiocultura, cultivada 
predominantemente pelos camponeses, está inserida enquanto importante atividade agrícola 
estadual e sua produção indica a existência do camponês, do seu modo de vida e a importância da 
produção mandiocultura para a segurança alimentar dos sergipanos. No estado, o cultivo da 
mandioca se concentra na região Agreste, onde existem aproximadamente 12.600 mandiocultores e 
700 casas de farinha. Registram-se 33.094 hectares de área plantada, localizados principalmente nos 
municípios de Lagarto (8.000 ha), Itabaiana (1.650 ha), São Domingos (1.250 ha), Campo do Brito 
(1.166 ha) e Santa Luzia do Itanhy (1.150 ha). O presente trabalho discute o espaço do homem 
camponês (Santos, 2012) e investiga os aspectos sócioespaciais e econômicos que caracterizam a 
importância da produção de mandioca no município de Campo do Brito - SE enquanto elemento da 
identidade camponesa e componente da sua reprodução social e da dinâmica socioeconômica 
municipal. Realizou-se levantamento de dados sobre a organização sócioespacial do município, o 
papel da cooperativa dos produtores de farinha de mandioca (COOFAMA), na representação 
política e na defesa econômica dos camponeses da localidade, assim como se procedeu a coleta de 
dados relacionados à produção de mandioca os quais constatam a importância desse cultivo 
enquanto principal atividade agrícola municipal e elemento identitário da reprodução social desses 
camponeses.  

Palavras-chaves: Camponês; Espaço do homem; estratégia de reprodução social; identidade 
camponesa; mandioca; Campo do Brito. 

 

1 Introdução 

O espaço agrário brasileiro está organizado em meio a relações desiguais entre classes sociais 
distintas. Baseados nessa divisão social estão inseridos nesse contexto os grandes latifundiários, 
agroexportadores, monocultores e os camponeses, que resistem diante da dialética do capital 
envolvida em suas formas de produção capitalistas e não capitalistas. O homem camponês persiste 
no espaço em meio à disputa desses distintos sujeitos sociais pela posse, ocupação e uso do 



território. Essa problemática histórica enfatiza as lutas camponesas em razão de sua reprodução 
social diante do avanço do capital sobre o espaço rural brasileiro. 

No Estado de Sergipe, localizado no Nordeste brasileiro, a produção de mandioca compõe 
importante papel no cenário econômico estadual. Cultivada predominantemente pelo camponês, 
justifica-se enquanto meio de reprodução, identidade e sobrevivência deste homem. De acordo com 
o IBGE (2006), a produção de mandioca concentra-se em sua maior parte na região Agreste, onde 
existem aproximadamente 12.600 mandiocultores e 700 casas de farinha. Registram-se 33.094 
hectares de área plantada, localizados principalmente nos municípios de Lagarto (8.000 ha), 
Itabaiana (1.650 ha), São Domingos (1.250 ha), Campo do Brito (1.166 ha) e Santa Luzia do Itanhy 
(1.150 ha), compondo assim a mandiocultura enquanto importante atividade responsável para a 
segurança alimentar dos sergipanos e materializadora da existência e reprodução social camponesa 
no Agreste Central sergipano composto pelos municípios de Itabaiana, Campo do Brito e São 
Domingos (Figura I).  

Figura 1.  Estado de Sergipe: Territorialização do APL de Mandiocultura, 2011. 

 
Elaboração: DET/SEDETEC, 2011. 

O presente trabalho discute o espaço do homem camponês (Santos, 2012) e investiga os 
aspectos sócioespaciais e econômicos que caracterizam a importância da produção de mandioca no 
município de Campo do Brito - SE enquanto elemento da identidade camponesa e componente da 
sua reprodução social e da dinâmica socioeconômica municipal. Essa existência camponesa no 
Agreste Sergipano está ligada à mesma questão estrutural, inerente ao processo histórico de 
formação territorial do estado de Sergipe, na qual a formação econômica e social caracteriza o 
modelo da sua reprodução social. Assim, continuidade e descontinuidade marcam a vida e 



existência do camponês, no seu paradoxo existencial, para a construção do espaço e lugar do 
homem (SANTOS, 2012). 

A proposta metodológica é revisar a literatura específica acerca das categorias geográficas 
espaço e lugar, e partindo desse princípio analisar as estratégias de reprodução camponesa 
possibilitadas pela mandiocultura no município de Campo do Brito-SE identificando os laços 
identitário do homem camponês na produção de mandioca. Dentre os dados coletados, consta a 
historiografia do município, os aspectos demográficos, os elementos edafomorfoclimáticos e da 
economia. Os principais dados foram pesquisados no censo agropecuário (IBGE, 2006) e na 
Prefeitura Municipal de Campo do Brito. Constatou-se a importância da população rural e das 
atividades desenvolvidas na cadeia produtiva da mandiocultura realizada principalmente em 
pequenas propriedades rurais como componente singular da economia agrícola municipal e para a 
segurança alimentar da população sergipana. Associada à produção da mandioca encontram-se a 
manga, laranja, maracujá e feijão e na pecuária tem-se bovinos, suínos e equinos. Estas atividades 
combinadas com a avicultura, o comércio e o setor público movimentam a economia local. É 
perceptível a grande influência que a mandiocultura exerce na dinâmica socioeconômica do 
Município, o que implica na necessidade de políticas direcionadas para a dinamização dessa 
atividade. 

Na coleta de dados e informações realizada na Prefeitura do Município foi identificada a 
existência de uma instituição que tem desempenhado um papel importante no apoio ao camponês. 
Trata-se da Cooperativa dos Produtores de Farinha de Mandioca (COOFAMA) situada no 
município, mas que tem seu raio de abrangência e influência sobre os camponeses do agreste 
sergipano. Constata-se que a cooperativa atua como indutora para a organização social dos 
camponeses enquanto agente representativo desse grupo social e de transformação a favor da 
reprodução social dos camponeses. 

2 Revisão da Literatura 

O espaço do homem camponês (SANTOS, 2012) persiste em meio ao debate capitalista, onde 
as grandes propriedades latifundiárias, monocultoras e agroexportadoras vinculadas à modernização 
do campo se sobressaem sobre a pequena propriedade. O espaço brasileiro está organizado diante 
da dicotomia entre o território espaço de vida e reprodução camponesa e o território mercadoria do 
capital. Diante desse contexto, a posse da terra possibilita a reprodução camponesa através da 
mandiocultura, contradizendo as teorias agrárias que previam o fim do campesinato pelo viés da 
modernização do campo. 

O homem camponês tem na produção de mandioca, produzida predominantemente por este, 
um meio de reprodução social que o identifica, e o sobressai em relação às mazelas capitalistas da 
sociedade atual, onde, ao lado das propriedades voltadas para o mercado monocultor, observa-se a 
permanência camponesa que cria meios de sobrevivência atrelados a sua essência no modo de 
produção baseado na simbiose terra, trabalho e família. (MOURA, 1986; SANTOS, 2012). 

Para Santos (2012) o camponês persiste, como sujeito social histórico e sua luta não se 
circunscrevem como motivação de um passado, numa mobilização arcaica, em prol de um espaço 
rural atrasado (MARTINS, 1995). Com a posse da terra, os camponeses procuram sedimentar seus 
conhecimentos e saberes e práticas os quais perpassam os itinerários da vida, na construção da sua 
identidade e de valores culturais no espaço rural. No agreste sergipano, os camponeses constroem 
suas representações sociais e valores culturais em um processo social, nas suas ações e estratégias, 
abrindo novas oportunidades e perspectivas de vida (SANTOS, 2012), muitas vezes, diferente dos 
padrões urbanos de comportamento (SAUER, 2010. In: SANTOS, 2012). 

Como afirma Martins (1996):  



O capitalismo engendra relações de produção não capitalistas como recurso para 
garantir a sua própria expansão, como forma de garantir a produção não capitalista 
do capital, naqueles lugares e naqueles setores da economia que se vinculam ao 
modo capitalista de produção através das relações comerciais. (MARTINS, 1996, 
p. 21). 

Afirmam Kolming e Conceição (2012) que o meio rural tem sido marcado pela 
industrialização da agricultura nos padrões do agronegócio, em um processo contraditório de 
apropriação de terras, e com a expansão agrícola camponesa subordinada ao capital. 

A resistência camponesa justificada pela produção de mandioca mostra a forma como o 
homem camponês de Campo do Brito – SE encontrou estratégias para sua existência e reprodução 
social a partir da posse da terra, do uso da mão de obra familiar e/ou meeiros como componente de 
sua produção atrelado ao trabalho árduo desempenhado nas pequenas propriedades rurais do 
município. O sentimento de pertencer, advindo da posse da terra, do trabalho em conexão com 
cultura da mandioca, predominantemente cultivada pelo camponês, identificados através da relação 
camponesa com o espaço vivido e o estudo da percepção mostra a relação entre o homem e o 
espaço. O espaço geográfico, que é também espaço social (LEFEBVRE, 1976), é passível de ser 
estudado em suas relações sociais, como as estratégias de reprodução camponesa, encarando a 
subjetividade, a experiência e o estudo do singular para a compreensão das classes sociais, e neste 
caso a camponesa (MARTINS, 1993), para então chegar à simbologia descrita que identifica o 
homem camponês através da sua relação com a mandiocultura, e assim, aquele sentimento de 
pertencer ser exposto intensificando as relações com o espaço e o lugar. 

O Espaço segundo Corrêa (1995) é visto como base indispensável para a vida do homem, 
envolvendo as condições de trabalho naturais ou socialmente produzidas. Como tal, o domínio do 
espaço transforma-se em elemento crucial na história do Homem. 

O Lugar para Santos (2012) é analisado enquanto a escala do acontecimento, da realização 
material da vida, é onde símbolos e cultura estão imbrincados na mistura das relações sociais do 
sujeito com seus pares e com seu entorno (CARLOS, 1996; TUAN, 1983). O espaço do homem 
resulta das suas estratégias de vivência e existência, componentes da sua identidade histórico-
cultural. É no estudo do lugar onde se torna possível ver/enxergar as contradições da sociedade em 
movimento e perceber os desafios para a consolidação do espaço do homem (CARLOS, 1996; 
SANTOS, 2012). 

Para Tuan (1979) o lugar possui um espírito, uma personalidade, havendo um sentido de lugar 
que se manifesta pela apreciação visual ou estética e pelos sentidos a partir de uma longa vivência 
atrelada ao sentimento de pertencer. 

Espaço e Lugar, através do estudo da percepção, compreendem o meio de vivência e 
reprodução do camponês, é diante de tais categorias que é possível analisarem a estratégia 
camponesa, onde o sentimento de pertencer, a subjetividade envolvida na relação com a posse da 
terra e o trabalho identifica o espaço do homem camponês atrelado a mandiocultura enquanto 
materialização da reprodução camponesa e a casa de farinha como principal símbolo de identidade 
do lugar do homem camponês. O método fenomenológico se estende a tudo aquilo de que se pode 
ter consciência, desenvolvendo o estudo das essências para investigar a experiência vivida e 
caracterizar então a busca pelos símbolos de identidades através do sentimento de pertencer do 
homem com o lugar, onde a descrição da essência do homem, a percepção do humano no lugar, no 
espaço vivido é construída socialmente a partir da percepção das pessoas. A fenomenologia o 
estuda valorizando assim todas as experiências concretas do homem com o meio, colocando em 
análise a discussão do percebido e do vivido. 



Santos (2012) chama a atenção para como os camponeses sobrevivem através de contínuas 
estratégias para reagir à conjuntura ainda desfavorável diante do capital a fim de conquistarem o seu 
espaço. Para tanto o camponês mostra sua resistência como classe social, onde, é um cultivador de 
pequenas áreas juntamente com sua família (MOURA, 1986), é um cultivador que trabalha a terra, 
identificando que o camponês não é um proprietário fundiário capitalista. 

Para Moura (1986) a lógica camponesa está diretamente ligada a sua relação com a terra, o 
trabalho e a família enquanto mão-de-obra essencial para sua reprodução. Tendo ainda relação de 
responsabilidade, a seus recursos básicos de forma autônoma, seu projeto de sobrevivência é 
baseado na unidade familiar, existe cooperação e solidariedade com as outras pessoas e familiares. 
Os camponeses são atores sociais, que constroem os processos de mudança social, caracterizados 
principalmente pela resistência e autonomia para construção de sua própria história. 

Vivendo na terra e do que ela produz, plantando e colhendo o alimento que vai para 
a sua mesa e para a do príncipe, do tecelão e do soldado, o camponês é o 
trabalhador que se envolve mais diretamente com os segredos da natureza. A céu 
aberto é um observador dos astros e dos elementos. Sabe de onde sopra o vento, 
quando virá a primeira chuva, que insetos podem ameaçar seus cultivos, quantas 
horas deverão ser dedicadas a determinada tarefa. Seu conhecimento do tempo e do 
espaço é profundo e já existia antes daquilo que convencionamos chamar de 
ciência. (MOURA, 1986 p. 9). 
 

Santos (1978) chama a atenção para a auto avaliação camponesa onde o diagnóstico em meio 
a esse debate de desigualdade social em que o camponês se (auto) insere como ser subalterno diante 
do movimento do capital que pela monopolização do território apropria-se da renda da terra 
camponesa e estabelece mecanismos para a subordinação do trabalho familiar camponês. Daí as 
estratégias de reprodução camponesa, sempre gravitando em torno da trilogia terra, trabalho e 
família, caracterizam-se como importante fator para a produção da mandioca no Agreste Sergipano 
demonstrando a identidade camponesa nessa cultura. É interessante atentar ainda para a importância 
da propriedade da terra como determinante da autonomia do camponês, da autonomia do trabalho, 
onde esta se apresenta como condição de sobrevivência. A terra é “um meio privilegiado de ganhar 
a vida”, (MARTINS, 1993) e da família que define o processo de trabalho camponês. 

Em Sergipe, a área inserida no APL da mandioca apresenta estratégias de reprodução ao 
longo de um processo histórico que concentrou a maior parte da produção nessa região. Segundo a 
APL (2011): 

A Mandiocultura teve início logo após a conquista do estado realizada pelos 
portugueses em 1590, quando os colonos passaram a cultivar lavouras de 
subsistência e dentre essas a mais cultivada era a mandioca. Na época, os colonos 
já produziam a farinha que era consumida nos engenhos e núcleos urbanos e até era 
exportada para a África em troca de escravos, sendo um dos produtos mais 
importantes para exportação nos séculos XVII e XIX. No século XVIII as 
capitanias da Bahia e Pernambuco dependiam da farinha produzida em Sergipe, o 
que provocou uma escassez interna do alimento para a população. (APL, 2011. p. 
10) 
 

Constata-se a grande importância da atividade mandiocultora desde o período colonial. Nos 
dias atuais essa cultura agrícola ainda desempenha relevante papel na economia estadual, onde 
segundo a APL (2011) grande parte da produção é destinada a mesa dos sergipanos, compondo 
assim a mandiocultura como uma das principais atividades do cenário agrícola estadual.  

 
Cerca de 80% da produção sergipana de mandioca é para o consumo humano, 
vendida na forma de farinha nas feiras, armazéns e supermercados. Tudo da 



mandioca é aproveitável: a goma (cola), as folhas, ricas em proteínas, servem de 
ração para o gado e para fazer um prato típico de Sergipe: a maniçoba. A casca ou 
raspa serve de alimento para porcos e para o gado graúdo. A fécula (goma ou 
amido da mandioca) é largamente utilizada pela população para a preparação de 
pratos tipicamente nordestinos de alto valor nutritivo, como o beiju de tapioca, e 
também como matéria-prima para artesanato. Até a venenosa manipueira, depois 
de 30 dias em tanque, se torna um excelente defensivo agrícola para o controle de 
pragas (formigas e lagartas), além de um poderoso adubo. (APL, 2011. p. 10) 
 

Sendo assim o fato dessa produção ser dominada pelo homem camponês utilizando a posse de sua 
pequena propriedade atrelada ao uso da mão de obra familiar resignifica o uso desse território no 
município de Campo do Brito enquanto um território espaço de vida e reprodução camponesa. 

3 A Mandiocultura como estratégia de reprodução camponesa no município de Campo do 

Brito-SE. 

O município de Campo do Brito possui, segundo o censo agropecuário do IBGE (2006), uma 
área plantada de mandioca de 700 hectares, contando com a quantidade produzida de 7.700 
toneladas. Somente em Campo do Brito, segundo informações da Prefeitura Municipal (2013) cerca 
de 280 casas de farinha estão em atividade atualmente, envolvendo cerca de 5.000 pessoas em todo 
o município. A principal ênfase deve ser dada ao povoado Gameleira, no ciclo produtivo da farinha, 
a qual sedia a Cooperativa dos Produtores de Farinha de Mandioca – COOFAMA que conta com 82 
associados atualmente, onde, cerca de 500 famílias da região trabalham diretamente em casas de 
farinha ou na comercialização de salgados e doces elaborados a partir da mandioca segundo dados 
da Prefeitura Municipal de Campo do Brito. Os camponeses têm na cooperativa uma fonte de renda 
garantida, ao viabilizar o escoamento de sua produção e afiançar a certeza do recebimento 
monetário. Além disso, a participação na cooperativa garante acesso a tecnologias que oferecem 
produtividade e eficiência. Tornando a cultura da mandioca, uma das principais fontes de renda do 
município, esta, atrelada a produção de laranja e maracujá, ao serviço público, e o comércio de bens 
e consumo movimentam a economia do município. 

O Município tem esse nome devido ao seu contexto histórico de povoamento e colonização 
que apresenta duas teorias aceitas pelos moradores. A primeira é que teria nascido num lugar hoje 
conhecido por Campo do Brito Velho, onde existem ruínas que poderiam ser de uma capela. A 
outra, é que teve início em uma capela que deu lugar à Igreja Matriz, onde as ruas foram aparecendo 
em torno dela. Mas o certo é que, em 1601, as terras de Campo do Brito foram doadas em sesmarias 
de 30 léguas ao capitão Antônio Rodrigues, que depois da invasão holandesa cedeu ao Irmão 
Amaro, da Companhia de Jesus. Antes da emancipação, ocorrida em 29 de outubro de 1912, Campo 
do Brito pertencia a Itabaiana. Apesar de ser o povoado de maior destaque do município, não 
recebia a devida importância. Sentindo-se abandonados, os Britenses começaram a desejar a 
independência e enfrentaram a resistência dos Itabaianenses. (IBGE, 2014). 

Na figura I é possível identificar a localização do município de estudo em meio a 
territorialidade do APL de mandiocultura. Quanto aos aspectos naturais, o município tem seu relevo 
caracterizado por uma superfície de pediplanos, com formas mais comuns de tabuleiros, colinas e 
cristas. A vegetação varia de caatinga, matas e campos Limpos, está inserido na bacia hidrográfica 
do rio Vaza-Barris, com 28 povoados, tem uma população estimada de 16.749 habitantes, dos quais 
8.419 são residentes na área rural, portanto, sua maioria. Dessa forma a atividade agrícola é a 
principal responsável pela maior parte das atividades de sua economia. Dentre essas atividades é de 
grande destaque a produção de mandioca, responsável por um rendimento médio de 11.000 
kg/hectare (IBGE, 2006). Os camponeses de Campo do Brito são, portanto, atores sociais, que 



constroem o seu processo de mudança social vivendo na terra e do que ela produz. (MOURA, 
1986). 

A produção de mandioca em Campo do Brito deve ser considerada enquanto elemento de 
identidade do camponês daquela região, até porque, é visto que este permanece em contato com a 
terra, e utilizando a força de trabalho familiar enquanto subsídio na sua produção agrícola reproduz-
se socialmente. Nesse contexto é perceptível a ligação entre os elementos Terra, trabalho e família, 
Moura (1986) que são componentes da identidade camponesa, e sintetizam a estrutura sobre a qual 
é possível compreender a sua reprodução social. O camponês persiste, assim, como sujeito social 
histórico e sua luta não se circunscreve como motivação de um passado, numa mobilização arcaica, 
em prol de um espaço rural atrasado (MARTINS, 1993). E sim é o principal responsável por sua 
existência e reprodução através das estratégias por ele buscadas a fim de sobreviver em meio à 
modernização da agricultura e consequentemente da expansão do agronegócio, componentes 
singulares da sua exploração social e/ou expropriação. 

 

A tabela I expõe a área plantada, colhida, quantidade produzida e valor da produção de 
mandioca nos municípios da APL de mandiocultura no ano de 2009, no estado de Sergipe. É 
possível identificar a produção do município de Campo do Brito e sua influência no cenário 
estadual, mais uma vez atentando para a importância das estratégias de reprodução camponesa e sua 
influência no cenário econômico do Estado de Sergipe.  

De tal modo, a expressiva produção de mandioca no município de Campo do Brito é 
comprovada, e permite estar apta a maiores avanços na produção com a instalação e o crescimento 
da Cooperativa ali presente, e da contribuição do camponês, que tem como elemento de reprodução 
social a sua força de trabalho relacionada à família e a posse da terra dentro do cultivo da mandioca.  

O espaço de produção dessa atividade agrícola que segue desde o plantio, a colheita e 
posteriormente a raspagem da mandioca e produção da farinha, é o espaço vivido, espaço de 
reprodução do camponês, o espaço percebido, identitário. A Casa de farinha deve ser considerada 

TABELA I 



como símbolo de identidade camponesa, onde o camponês, utilizando da mão de obra familiar e da 
ajuda mútua entre os vizinhos e parentes, este é o espaço de transformação da mandioca em farinha 
o que contribui para sua reprodução social. 

4 Considerações Finais 

Através da pesquisa realizada, que ainda está em andamento, é possível comprovar a 
existência do homem camponês no município de Campo do Brito – SE, verificar suas estratégias de 
reprodução social, além da importante influência que representa o domínio da mandioca na mesa 
dos sergipanos. Essa pesquisa atenta ainda para os dados levantados, que mostram, onde, mesmo 
diante do condicionamento induzido pelo capital, o espaço do homem camponês persiste, onde este 
sobrevive e se reproduz socialmente. 

A produção de mandioca é uma estratégia dominada pelos camponeses como sobrevivência 
contradizendo as teorias que previam o fim do campesinato por conta da modernização da 
agricultura e da expansão do agronegócio. 

Constatando-se assim, importância da população rural e das atividades desenvolvidas na 
cadeia produtiva da mandiocultura realizada principalmente em pequenas propriedades rurais como 
componente singular da economia agrícola municipal e para a segurança alimentar da população 
sergipana. É perceptível ainda constatar a grande influência que a mandiocultura exerce na 
dinâmica socioeconômica do Município, o que implica na necessidade de políticas direcionadas 
para a dinamização dessa atividade. 
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Resumo 

 
O Município de São Domingos, localizado no agreste sergipano na região Nordeste do Brasil, se 
constitui na base empírica dessa pesquisa. É investigado como se processa a organização do espaço 
agrário do município para refletir sobre a importância da produção da mandioca no cenário 
agropecuário municipal e sergipano, assim como verificar as questões socioambientais vinculadas 
ao destino dos rejeitos da mandioca, conhecido como manipueira em contraposição as suas 
potencialidades econômicas. Com uma população de 10.271 habitantes dos quais 5.124 residem na 
zona rural, distribuídos em 11 povoados, o município de São Domingos possui 250 casas de 
farinhas as quais confirmam o cultivo da mandiocultura e seu beneficiamento nos subprodutos 
principalmente a farinha de mandioca como uma importante atividade econômica vinculada à lógica 
de reprodução social camponesa (Santos, 2012) e componente singular na segurança alimentar da 
população local e sergipana. Diante de tal contexto analisa-se o uso e ocupação do solo e a 
importância da presença camponesa na estrutura fundiária municipal, com base na coleta de dados 
do Censo Agropecuário (IBGE, 2006) e em órgãos oficiais federais, estaduais e municipais. 
Identifica-se as políticas públicas de desenvolvimento rural, seus impactos na dinâmica da 
econômica local e sua importância para a permanência dos camponeses no lugar. A pesquisa de 
campo realizou-se com base na aplicação de questionários e realização de entrevistas e possibilitou 
verificar a importância da atividade da mandiocultura para a dinâmica do movimento do capital 
local e reprodução social dos camponeses. Por outro lado constatou-se o destino inadequado do 
líquido da prensagem da raiz da mandioca descartado de maneira indevida no meio ambiente por 
falta de recursos tecnológicos para o seu adequado uso. O alto grau de toxicidade da manipueira 
implica no comprometimento da continuidade futura da mandiocultura como importante atividade 
para a economia e segurança alimentar assim como sinaliza a necessidade de ações do setor público 
para potencializar o uso sustentável e econômico desse rico líquido hoje simplesmente descartado 
na natureza.  

Palavras-Chave: Camponês; reprodução social; mandioca; manipueira; reflexos sócioambientais. 

 



1 Introdução  

 O município de São Domingos base empírica da pesquisa está localizado na região Nordeste 
do Brasil, a uma altitude de 200 metros com latitude de 10º47’29” sul e longitude de 37º34’04”. No 
Estado de Sergipe integra a região do Agreste sergipano, distando 76 quilômetros da capital do 
estado, o Município de Aracaju. Abrange uma área de 102,4 Km² e faz limites com os municípios 
de Macambira, ao Norte; Campo do Brito ao Norte e a Leste e Lagarto ao Sul e a Oeste (Figura 01). 
A divisa com o município de Lagarto ocorre através do Rio Vaza Barris. A Figura 01 ilustra a 
localização do Município de São Domingos no estado de Sergipe e a localização do Estado de 
Sergipe no Brasil. 

 

 
                         Figura 1.  Localização do Município de São Domingos no Estado de Sergipe e 
                     do Estado de Sergipe no Brasil, 2012. 
                     Fonte: Riba28-maps, 2012. 
 
 

Este município sergipano destaca-se pela sua produção de mandioca, sendo este cultivo uma 
das principais atividades econômicas da região. Neste contexto analisa-se como se processa a 
organização do espaço agrário do município de São Domingos, investigando a importância da 
produção da mandioca no cenário agropecuário municipal e sergipano, assim como se verifica as 
questões socioambientais vinculadas ao destino dos rejeitos da mandioca, conhecida como 
manipueira e as suas potencialidades econômicas. 

Na pesquisa analisa-se o uso e a ocupação do solo, destacando a importância da presença 
camponesa na estrutura fundiária municipal, com base na coleta de dados do Censo Agropecuário 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006) e em órgãos oficiais federais, 
estaduais e municipais. Identifica-se as políticas públicas de desenvolvimento rural acessada pelos 



camponeses do município, seus impactos na dinâmica e movimentação do capital local e sua 
importância para a permanência dos camponeses no lugar. 

 O estudo da questão estrutural e conjuntural impõe a necessidade da discussão teórica como 
veículo para dialogar com a realidade e essa retroalimentar o conhecimento científico. Nesse 
aspecto a pesquisa sedimenta-se na teoria do espaço do homem (Santos, 2012) cujo aporte 
possibilita e contribui para a compreensão da realidade do sujeito social camponês, suas estratégias 
de reprodução social vinculadas nesse recorte empírico na produção da mandiocultura e seus 
desdobramentos para além da reprodução camponesa para a dinâmica e reprodução do capital local. 

2 Revisão Teórica e Conceitual 

A ciência geográfica possui no estudo do espaço geográfico sua categoria geral de análise 
interligada ao espacial territorial dos quais se originam as categorias específicas como espaço 
regional, urbano e rural. No contexto histórico dessa ciência tem-se a dicotomização do 
conhecimento geográfico a partir da especialização ou setorização dos seus ramos do saber em 
Geografia Humana e a Geografia Física. A dicotomia do conhecimento geográfico se por um lado 
possibilita a especialização dos estudos nas diversas subáreas do conhecimento geográfico, por 
outro, dificulta uma construção do conhecimento alicerçado na totalidade do espaço, matriz cara ao 
ser/saber fazer geográfico. Nesse aspecto podemos afirmar que o leque de questões abordadas na 
pesquisa encontra-se inseridas no saber/fazer da Geografia Humana no diálogo da geografia agrária 
com a geografia agrícola ou da agricultura. No entanto para além dessa subdivisão ou 
enquadramento do conhecimento nas amarras ou limitações de um ramo específico do 
conhecimento geográfico busca-se compreender, refletir e analisar como o espaço se organiza e de 
que maneira a teoria do espaço do homem (2012) contribui para a leitura da realidade investigada 
sem o aprisionamento das analises e reflexões inerentes à dicotomia imposta à geografia, mas 
buscando dialogar com as correntes teóricas e filosóficas as quais contribuem para descortinar a 
realidade sobre a qual nos debruçamos. 

É com base nessa concepção que se torna importante observar as bases constitutivas da 
investigação da geografia agrária apresentada por Daniel Faucher, (1949, p.9-21) o qual entende 
que a Geografia agrária faz uma análise da estrutura produtiva e dos fatores de produção (terra, 
capital e trabalho), processo produtivo, circulação e consumo os quais contribuem e/ou interferem 
no modelo de relação social inerente a cada espaço agrário. Na concepção de Hartshorne (1969) a 
Geografia da Agricultura se constitui num ramo com vertente econômica e analisa a distribuição 
das espécies vegetais, a vocação agrícola, os fatores naturais, ambientais e seus desdobramentos 
para a atividade agrícola, além de estudar os elementos internos e externos da agricultura (Diniz, 
1984). Constata-se que nas duas acepções apesar da importância da investigação proposta as 
mesmas apresentam limites para se compreender o espaço rural como parte integrante e 
indissociável da totalidade do espaço geográfico.  

Para investigar o espaço rural é necessário compreender o processo de formação 
sócioespacial no qual o mesmo está inserido levando em consideração o modo de produção, as 
relações sociais de produção e a formação espacial. Atendo-se a esta concepção torna-se 
imprescindível compreender o papel ou função do espaço rural na dinâmica, movimento e 
reprodução ampliada do capital e dentro dessa analise investigar como se processa as condições 
materiais de vida, de existência e de reprodução social do camponês na medida em que esse sujeito 
social histórico constitui a base da organização sócioespacial do rural brasileiro e sergipano e sem a 
análise do seu modo de vida e estratégias de reprodução a averiguação do espaço rural se torna 
pontual, factual, limitada.  

Para realizar a investigação do espaço rural dentro da abordagem proposta urge revisitar os 
clássicos da Questão Agrária como marco teórico para constituição do alicerce do saber geográfico 



em foco. Assim em Karl Kaustky (1998) e Lênin (2002) encontram-se os elementos e/ou 
fundamentos teóricos filosóficos e ideológicos os quais ao realizarem a leitura da realidade do 
campesinato europeu no contexto histórico no qual estão inseridos concluem pela desintegração e 
desaparecimento da estrutura camponesa de base familiar implicando na conformação do 
campesinato em trabalhador formar para o capital ou na persona do próprio capitalista. A leitura dos 
clássicos e a transposição das suas análises para a realidade brasileira contribuiu para a negação da 
existência de uma classe camponesa no campo brasileiro e a negação do seu modo de vida e 
consequentemente dos seus direitos como classe. Nesse contexto no âmbito brasileiro trabalhos 
como de Oliveira, Moura, Martins, Paulino constituem em significativas contribuições para manter 
acesso o debate acerca das contradições, peculiaridades e contrates no campo brasileiro diante da 
existência de dois modelos de organização do espaço os quais lutam pela posse do território como 
garantia da sua reprodução. No entanto, tem-se clareza que no processo histórico passado e na 
história sócioespacial em curso houve e há forte tendência em manter os privilégios e benefícios a 
classe fundiária, latifundiária, empresarial e do setor financeiro em detrimento da classe 
trabalhadora em seus diversos níveis e da classe camponesa. Neste sentido, tem-se uma luta 
desigual.  

Entender esse contexto suscita a importância da pesquisa ao revelar a presença de um 
campesinato no Município de São Domingos o qual a despeito de toda diversidade e adversidade 
continua se reproduzindo e se constitui em componente singular para a dinâmica sócioespacial do 
lugar e reprodução do capital. É importante compreender que o sistema capitalista não se reproduz 
em bases exclusivamente capitalistas. Nesse aspecto a presença do camponês São-dominguense 
pode ser entendida como resultado de um processo histórico que pelo processo de luta conquistou o 
acesso a terra e nessa condição contribui para a reprodução ampliada do capital no momento da 
comercialização dos seus produtos.  

Compreender a presença do camponês no município pesquisado impõe entender sua 
capacidade de reprodução social em momentos distintos e situações adversas, a resistência ao 
modo de produção capitalista, que se apropria da renda da terra e sua capacidade em se adaptar ou 
conviver com/na sociedade contemporânea que estranha e inferioriza seu modo de vida e de 
trabalho e até as bases da sua composição familiar diferenciada dos demais segmentos e classes 
sociais. Esse sujeito camponês base da sociedade onde está inserido em qualquer espaço-tempo e 
sujeito da pesquisa sugere uma leitura crítica da sociedade, da organização social e de maneira mais 
específica da estrutura fundiária como elemento social estrutural que implica nas bases materiais e 
condições sociais de vida e de reprodução social camponesa. Mas quem será de fato este sujeito 
camponês? Como se comporta no dia a dia? Quais seus anseios? Como desenvolvem suas 
atividades laborais? Qual a finalidade das suas atividades produtivas? De acordo com Moura 
(1986), o camponês é: 

O que vive da terra e do que ela produz, plantando e colhendo o alimento que vai 
para a sua mesa e para à do príncipe, do tecelão e do soldado, o camponês é o 
trabalhador que se envolve mais diretamente com os segredos da natureza. A céu 
aberto é um observador dos astros e dos elementos. Sabem de onde sopra o vento, 
quando virá à primeira chuva, que insetos podem ameaçar seus cultivos, quantas 
horas deverão ser dedicada à determinada tarefa. Seu conhecimento do tempo e do 
espaço é profundo e já existe antes daquilo que convencionamos chamar de 
ciências (MOURA, 1986, p.9). 

As características do ser camponês apresentadas por Moura (1986) corresponde a um sujeito 
social no qual o seu modo de vida, seus valores e conhecimentos são considerados na sociedade 
contemporânea como ultrapassados mediante o desenvolvimento da ciência e da tecnologia 
associada à opção realizada no Brasil sobre o seu modelo de desenvolvimento rural alicerçado no 
latifúndio e no agronegócio. O conhecimento camponês é oriundo da tradição oral e da convivência 



direta e cotidiana com a natureza e seus elementos. Estabelece uma relação simbólica com a 
natureza, a terra e o meio onde vive e se reproduz. A terra não é considerada mercadoria, mas 
elemento intrínseco a sua condição de ser camponês. 

As condições efetivas para a existência do ser camponês na perspectiva de Moura (1986) 
envolvem a trilogia terra, trabalho, família. Esses três elementos são essenciais para a compreensão 
do modo de vida camponês. Esse sujeito, é importante ressaltar, ainda desafia a lógica vigente atual, 
pois este não tem como objetivo a obtenção da mais-valia, a exploração da força de trabalho alheia, 
mas busca se reproduzir utilizando a sua própria força de trabalho e a da sua família. Esse paradoxo 
que de um lado transforma o camponês num híbrido tem permitindo a continuidade da sua 
existência, por outro ainda desafia as teses clássicas que impunham para o camponês submetido à 
lógica de reprodução ampliada do capital a sua metamorfose em proletário ou burguês. A discussão 
e análise dos clássicos atravessa a linha do tempo e mesmo nas análises contemporâneas existem 
estudos que aproximam o camponês do proletariado. Essa discursão é bastante ampla, complexa, 
paradoxal e necessária para entendermos a formação sócioespacial brasileira, a questão agrária no 
bojo desse contexto e o camponês como sujeito social que mais diretamente é impactado com o 
processo estrutural que ainda persiste e pendura na história brasileira contemporânea e que por isso, 
tende a tornar a presença camponesa como desafiadora inclusive para as propostas elaboradas 
oficialmente enquanto modelo de desenvolvimento econômico brasileiro e de desenvolvimento 
rural. 

De acordo com Conceição (2004): 

O conceito de camponês está diretamente relacionado com as condições materiais 
de vida, sem vinculação ao tipo de atividade empregada. Tanto faz ser pescador, 
lavrador, seringueiro, etc. Está relacionado ao tipo de cultivo empregado, podem 
plantar feijão, maracujá, coco ou serem criadores de gado. É fundamental que haja 
a dependência da subsistência, produzam para a sobrevivência. (CONCEIÇÂO, 
2004). 

Tem-se clareza que a lógica de reprodução social camponesa se materializa com base na 
realização de múltiplas e distintas atividades. O camponês não está simplesmente restrito ou 
limitado ao desenvolvimento de uma única atividade laboral ou ao cultivo de uma única espécie 
produtiva. Trata-se de um sujeito que impõe a sua reflexão sobre o contexto histórico e seu papel 
sociopolítico mediante a análise do conhecimento do seu cotidiano, da sua forma de ver, ler, ser, 
enxergar e agir no mundo. É necessário conhecer seus desejos, anseios, sonhos, perspectivas atuais 
e futuras. É imprescindível enxergar o camponês como ser humano, como sujeito, indivíduo e 
espécie (Morin, 2005).  A análise e compreensão da lógica e reprodução social desse sujeito no seu 
lugar possibilita refletir em qual medida na sua relação com o conjunto da sociedade é possível 
continuar cumprindo seu papel e função social como sujeito e classe responsável pela produção de 
alimentos básicos para abastecimento do mercado interno. Nesse sentido a análise das estratégias de 
reprodução social camponesa nos informa qual o grau e teor de penosidade a qual os camponeses 
estão submetidos para darem conta da sua função social. Assim analisar a relação do camponês com 
a terra, realçando o cultivo da mandioca tão importante no contexto sócio econômico São-
Dominguense servem como porta de entrada para conhecer e analisar se o camponês ao lidar com a 
manipueira o faz de maneira sustentável e assim consegue preservar o meio ambiente e gerar renda.  

3. A Produção de Mandioca no Município de São Domingos como elemento das Estratégias de 
Reprodução Social Camponesa 

O município de São Domingos possui uma população 10.271 habitantes dos quais 5.124 
residem no espaço rural distribuídos em 11 povoados. Nesses povoados são produzidos diversos 
tipos de gêneros alimentícios, dentre eles, a mandioca que se destaca por projetar economicamente a 
região no cenário estadual. Para compreender a conjuntura da mandiocultura no Município 



adentramos na organização do espaço rural sergipano observando a estrutura da malha fundiária no 
que se refere à distribuição dos estabelecimentos e área dos estabelecimentos por grupo de área total 
no período de 1970 a 2006 (Tabelas 01 e 02). 

 

Grupos de área total em 
hectares 

Número de estabelecimentos agropecuários (Unidades) 

Ano 

1970 1975 1980 1985 1995 2006 

Total 95.276 101.234 95.892 115.271 99.774 100.607 

Menos de 10 ha 74.347 79.691 73.185 92.132 77.618 75.760 

10 a menos de 100 ha 17.885 18.347 19.309 19.505 18.266 20.055 

Menos de 100 ha 92.232 98.038 92.494 111.637 95.884 95.815 

100 a menos de 1000 ha 2.904 3.048 3.171 3.280 3.061 2.464 

1000 ha e mais 136 148 167 153 113 82 

TABELA 01 – Número de estabelecimentos agropecuários por grupos de área total no Estado de 
Sergipe. 1970 – 2006.  
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 2006. 

 
 
 Constata-se a partir da análise da Tabela 01 que no Estado de Sergipe a malha fundiária tem 
se comportando de maneira semelhante à lógica de organização do espaço rural brasileiro. Observa-
se que em 1970 o estado apresentava 95.276 estabelecimentos rurais dos quais 78% possuíam 
menos de 10 hectares e 96,8% estavam inseridos nos grupos de área com menos de 100 hectares. 
Por sua vez 3,05% dos estabelecimentos abrangiam os grupos de área de 100 a menos de 1000 
hectares e apenas 0,14% correspondiam aos grupos de área com 1000 hectares e mais. A Tabela 01 
também informa que o ano de 1985 se constitui dentre os anos apresentados aquele em que há a 
maior elevação no total de estabelecimentos rurais em Sergipe com 115.271 unidades das quais 
80,06 % corresponde ao grupo de área com menos de 10 hectares. Esse percentual para esse grupo 
de área atinge seu valor mais elevado na série de anos apresentados na Tabela. Somando os 
estabelecimentos com menos de 100 hectares tem-se o valor percentual de 97,01%, constando 
2,85% e 0,13 % respectivamente para os grupos de área de 100 a menos 1000 hectares e de 1000 
hectares e mais.  No ano de 2006 tem-se 100.607 estabelecimentos dos quais 77% inseridos no 
grupo de área com menos de 10 hectares e para o grupo com menos de 100 hectares tem-se o valor 
relativo de 97,4% dos estabelecimentos rurais. Esse é o maior valor percentual abrangido por esse 
grupo de área no conjunto de anos exposto na tabela 01. Na situação inversa constata-se que os 
grupos de área de 100 a menos 1000 hectares e de 1000 hectares e mais atingem respectivamente 
seus percentuais mais baixos na sequencia de anos expostos na tabela 01, que são 2,5% e 0,08%.  
Constata-se que o número de estabelecimentos rurais com menos de 100 hectares no estado de 
Sergipe de 1970 a 2006 ampliou em termos relativos à sua participação no espaço agrário do 
Estado.  

No entanto a leitura e interpretação desses dados impõe a correlação com os dados da 
distribuição da área desses estabelecimentos para compor um quadro mais consistente da realidade. 
Nesse sentido constata-se na Tabela 02 que o Estado de Sergipe apresentava em 1970 uma área total 
de 1.743.200 hectares, com ápice em 1985 para 1.918.508 hectares e uma queda em 2006 
apresentando uma área total dos estabelecimentos de 1.482.437 hectares. A perda em termos 
absolutos é de 260.763 hectares se levarmos em consideração a comparação da área total dos 
estabelecimentos no ano de 1970 e de 426.071 hectares em comparação ao ano de 1985.  Esse dado 



não pode ser desprezado ao refletirmos sobre a realidade sergipana que tem nas atividades 
econômicas desenvolvidas no espaço rural componente importante para a dinâmica e reprodução da 
sociedade sergipana e se levarmos em consideração a presença da população camponesa que 
demanda por terra para se reproduzir, viver e movimentar essa dinâmica do capital a qual nos 
referimos. A mudança na área total dos estabelecimentos aponta para a realidade conflituosa da 
distinta renda da terra em bases rurais e/ou em bases urbanas.  

Na Tabela 02 constata-se que os grupos de área com menos de 10 hectares correspondem a 
9,23% (1980) a 12,2 % (2006) da área total dos estabelecimentos. Constata-se também a subdivisão 
da área total dos estabelecimentos em três blocos: o primeiro bloco corresponde aos 
estabelecimentos com menos de 100 hectares os quais abrangem entre 41,09%, 41.01%, 40,9%, 
41,6%, 43,02% e 50,3% respectivamente na sequencia de anos 1970, 1975, 1980, 1985, 1995, e 
2006. Pela primeira vez o grupo de área com menos de 100 hectares abrange mais de 50% da área 
total dos estabelecimentos sergipanos. O segundo bloco corresponde aos estabelecimentos de 100 a 
menos de 1000 hectares os quais oscilam entre 42,07% a 45% e no ano de 2006 somam 39,4% da 
área total dos estabelecimentos e esse é o menor percentual desse grupo de área no período 
analisado. O terceiro bloco integra os estabelecimentos com 1000 hectares e mais os quais oscilam 
entre 15% alcançando 17% no ano de 1980 e chega ao ano de 2006 com seu menor percentual 
10,3% da área total dos estabelecimentos. 

A leitura individual dessas informações pode induzir ao erro. Constata-se que para o ano de 
2006 existiam 95.815 estabelecimentos com menos de 100 hectares os quais abrangiam 97,4% dos 
estabelecimentos existentes no Estado de Sergipe e juntos ocupavam 50,3% da área total dos 
estabelecimentos. 2.464 estabelecimentos presentes no grupo de área de 100 a menos de 1000 
hectares correspondiam a 2,5% dos estabelecimentos e 39,4% da área total e 82 estabelecimentos 
com 1000 hectares e mais ocupavam 0,08% do número de estabelecimentos e controlavam 10,3% 
da área total dos estabelecimentos no estado de Sergipe. Tais números confirmam a concentração da 
terra no estado de Sergipe. Deve-se levar em consideração que as informações se referem ao 
estabelecimento o que implica na possibilidade de um proprietário possuir mais de um 
estabelecimento agropecuário o que amplia ainda mais o grau de concentração da terra no estado. 
 
 

Grupos de área total 

Área dos estabelecimentos agropecuários (Hectares) 

Ano 

1970 1975 1980 1985 1995 2006 

Total 1.743.200 1.809.540 1.897.771 1.918.508 1.702.628 1.482.437 

Menos de 10 ha 165.767 178.563 175.280 195.766 174.398 181.314 

10 a menos de 100 ha 550.582 563.599 601.468 602.407 558.054 564.231 

Menos de 100 ha 716.349 742.162 776.748 798.173 732.452 745.544 

100 a menos de 1000 ha 751.564 778.710 798.504 825.793 772.779 584.256 

1000 ha e mais 275.287 288.669 322.517 294.539 197.397 152.637 

TABELA 02 – Área dos estabelecimentos agropecuários por grupos de área total no Estado de     
Sergipe. 1970 – 2006. por grupo de área total/hectares. 1970- 2006 

  FONTE: IBGE – Censo Agropecuário, 2006. 
 
 

A malha fundiária do Estado de Sergipe na sequencia de anos estudado e mais 
especificamente para o ano de 2006 denuncia o paradoxo da organização do espaço rural sergipano. 
Por um lado tem-se o crescimento das menores unidades agropecuárias as quais demandam 



politicas públicas específicas para a sua realidade e por outro lado tem-se a existência de um 
conflito dos agentes do capital entre fortalecer o agronegócio e o latifúndio ou redirecionar a 
obtenção da renda da terra da renda agrícola para a renda urbana. Essa conjuntura atinge 
diretamente a lógica de organização do espaço rural do município de São Domingos e de maneira 
particular os camponeses os quais dinamizam as 250 casas de farinhas distribuídas nos 11 
povoados.  A lógica de reprodução social dos camponeses (Santos, 2012) encontra-se diretamente 
vinculada ao cultivado da mandioca (Figura 02) e seu beneficiamento nos subprodutos 
principalmente a farinha. A farinha de mandioca (Figura 03) se constitui em componente singular 
na segurança alimentar da população local e sergipana. Além da farinha, a mandioca é utilizada 
para diversos outros seguimentos alimentícios como bolos, pudim, beiju, pé de moleque, maniçoba, 
brigadeiro, entre outros.  

 
          FIGURA 02. Área cultivada com plantio de mandioca.      FIGURA 03. Farinha de mandioca. 
          FONTE: Santos, 2012.                                                         FONTE: Santos, 2012. 
 

A produção agrícola no municipio de São Domingos apresenta variações entre os anos 
motivada por fatores ambientais como o climático, de ordem politíca e econômica, através dos 
incentivos ou não de politicas públicas direcionadas ao  homem do campo. De acordo com o IBGE 
(2006) o Município de São Domingos utilizou uma área total de 2.765 hectares para o plantio da 
lavoura temporária representada pelos cultivos de amendoim em casca, fava em grão, feijão em 
grão, mandioca e milho em grão. Os cultivos de mandioca, milho e feijão correspondem aos mais 
expressivos em área plantada e área colhida. Com exceção do ano de 2006, o município apresentou 
os mesmos dados para a área plantada e a colhida. No ano de 2006 houve uma perda de 1.200 
hectares entre a área plantada (2.765 hectares) e a área colhida de 1.565 hectares. Na sua 
integralidade essa perda atingiu a área colhida da mandioca mantendo inalterada a relação 
plantio/colheita dos demais cultivos da lavoura temporária assim como nos demais anos da 
sequencia apresentada na Tabela 03. Observando a área total plantada com cultivos da lavoura 
temporária tem-se o registro de alguns dados preocupantes. O primeiro a ser destacado diz respeito 
à queda na área total plantada com a lavoura temporária. Observa-se que de 2006 para 2012, em 
apenas 6 anos, o município deixou de cultivar 1.382 hectares praticamente 50% da área destinada a 
lavoura temporária deixou de o fazer. Nesse cenário o cultivo da mandioca realizado em 2006 em 
uma área de 2.300 hectares passou a ser cultivado em 600 hectares, perdendo assim 1.700 hectares 
de área cultivada. Por outro lado o cultivo do milho cresceu de 320 hectares no ano de 2006 para 
550 hectares no ano de 2012. O cultivo de milho se aproxima em área plantada e área colhida ao 
cultivo da mandioca. Esses dados podem sinalizar que parte da área antes destinada ao cultiva da 



mandioca está sendo utilizado para o cultivo de milho e que essa mudança na lógica da reprodução 
social camponesa é motivada pela política pública que incentiva o cultivo de produtos diretamente 
relacionados ao agronegócio em detrimento dos cultivos que garantem de maneira mais autônoma a 
reprodução social do camponês.  

 

     TABELA 03. Área plantada em hectares com cultivos da Lavoura Temporária no Município  
de São Domingos/Se. 2006-2012. 

      FONTE: IBGE – Censo Agropecuário, 2006. 
 
 
 

     

TABELA 04. Área colhida em hectares com cultivos da Lavoura Temporária no Município  
de São Domingos/Se. 2006-2012. 

      FONTE: IBGE – Censo Agropecuário, 2006. 
 
 

As variações acerca do cultivo da mandioca e produção da farinha pelo camponês 
comprovam a capacidade de reprodução social deste sujeito em momentos distintos e situações as 
mais adversas possíveis, este fato está em consonância com as afirmações dos teóricos como Garcia 
Jr. (1989) que enfatizam esta característica marcante do campesinato. A seca, por exemplo, altera 
toda uma conjuntura de safra esperada pelo homem do campo, alterando assim sua produção e por 
consequência a renda familiar deste trabalhador rural, porém este mesmo trabalhador consegue 
superar este e outros tipos de situações que surgem no decorrer de suas vidas. Esses dados 
fornecidos pelo IBGE (2014) evidenciam a importância da mandioca para a população são-
dominguense, evidencia também que a produção da farinha ocupa grande parte dos moradores do 
município, sobretudo os da zona rural. 

Cultivos Área plantada em hectares  

Lavoura Temporária 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 2.765 1.680 1.715 1.580 1.671 1.931 1.383 

Amendoim (em casca) (Toneladas) 10 10 5 5 5 5 80 

Fava (em grão) (Toneladas) 20 20 15 10 8 8 8 

Feijão (em grão) (Toneladas) 115 100 75 65 78 168 145 

Mandioca (Toneladas) 2.300 1.200 1.300 1.250 1.300 1.250 600 

Milho (em grão) (Toneladas) 320 350 320 250 280 500 550 

Cultivos  Área colhida em hectares 

Lavoura Temporária 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 1.565 1.680 1.715 1.580 1.671 1.931 1.383 

Amendoim (em casca) (Toneladas) 10 10 5 5 5 5 80 

Fava (em grão) (Toneladas) 20 20 15 10 8 8 8 

Feijão (em grão) (Toneladas) 115 100 75 65 78 168 145 

Mandioca (Toneladas) 1.100 1.200 1.300 1.250 1.300 1.250 600 

Milho (em grão) (Toneladas) 320 350 320 250 280 500 550 



 

4. O Desafio do Aproveitamento Sustentável da Manipueira 

Diante do potencial econômico que é a mandioca para o município estudado, surge um 
grande desafio: o aproveitamento sustentável do líquido da prensagem desta raiz, conhecida como 
manipueira. A manipueira restringe os locais de produção pela formação de enormes volumes do 
efluente. Este fato acarreta condições de insalubridade que afeta a saúde da população e a economia 
desta atividade. A manipueira que em tupi-guarani quer dizer “o que brota da mandioca”, tem um 
grande potencial poluente, decorrente da quantidade de material não esgotado. (EMBRAPA, 2011). 

De acordo com a EMBRAPA (2011) ao mesmo tempo em que a manipueira é um poderoso 
agente poluidor, mais do que vinte e cinco vezes o esgoto doméstico, tem-se por outro lado, uma 
diversidade de usos. Dentre sua utilidade econômica destaca-se o tijolo, inseticida, fertilizante, 
fungicida para controle de doenças de plantas, nematicida, uso contra cupins, biossurfactante, ou 
substrato para crescimento de microrganismos, vinagre, produção de biogás e uso na alimentação 
animal. Na alimentação humana tem-se uma gastronomia variada com base na manipueira 
devidamente processada para tal uso. Dela também se faz o conhecido tucupi, presente no tacacá e 
no pato ao tucupi, muito apreciados no norte do país, entre muitas outras utilidades.  

Dependendo da forma do processamento das raízes, o resíduo pode se apresentar com várias 
concentrações, especialmente com respeito à matéria orgânica e ao potencial tóxico. A toxicidade é 
devido a dois glicosídeos cianogênicos, denominados de linamarina e lotaustralina. A linamarina 
está presente em todas as partes da mandioca, com maior concentração nas raízes e folhas. Os 
efeitos do resíduo líquido da indústria de mandioca são mais elevados, especialmente porque a 
linamarina é muito solúvel na água. Animais que bebem a manipueira podem morrer isso 
geralmente é sabido pelas comunidades que trabalham com a mandioca. (EMBRAPA, 2011). 

Nos últimos anos a manipueira vem sendo estudada em inúmeras pesquisas visando 
comprovar suas utilidades que são ainda desconhecidas pelos lavradores, produtores de farinha aos 
quais ainda despejavam a manipueira de forma concentrada e em grande quantidade a céu aberto, 
nos cursos d'água. Essas atitudes agridem o meio ambiente com o depósito das cargas de matérias 
orgânicas e ácidas cianídricas. O produtor agindo assim está poluindo e também desperdiçando um 
líquido com potencial econômico precioso.  

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, (2011) cada 
vez mais produtores descobrem que a manipueira é uma boa fonte de nutrientes para o solo no 
cultivo da mandioca, pois ela possui elevado teor de potássio, nitrogênio, magnésio, fósforo, cálcio 
e enxofre e pode ser aplicada no solo ou direto na planta. É um adubo orgânico, ecologicamente 
correto, reaproveitado no processo produtivo da mandioca. Para o uso da manipueira na lavoura 
como adubo orgânico, é necessária a diluição correta para alcançar o efeito desejado. "Em cada 
caso, a diluição é diferente, tanto para adubação quanto para o controle de pragas" (SANTOS, 
2011).  

De acordo com a EMBRAPA (2011) a manipueira pode trazer benefícios à agricultura com 
as diversas formas de utilização. Poucos produtores sabem, mas ela serve de adubo natural, tanto de 
solo, como foliar, podendo ser usada ainda na alimentação de ruminantes. A manipueira impura, 
quando adicionada à água, é mais venenosa que a pura. Ela é capaz de combater pragas e doenças. 
Então, deve ser utilizada no mesmo dia da sua coleta, pois depois disso, o ácido que faz parte do 
conteúdo da raiz é perdido. Com o manejo adequado, a água da mandioca pode até mesmo dobrar a 
produtividade da lavoura através da preservação de plantas que seriam perdidas por causa de pragas 
e doenças. A Figura 04  ilustra o procedimento adequado do descarte da manipueira após o processo 
de prensagem da raiz da mandioca. 



 

 
               FIGURA 04. Descarte adequdo da manipueira após o processo da prensagem da raiz da  mandioca                                                                                            
                  FONTE: EMBRAPA, 2011 

Para que a manipueira ao invés de veneno se transforme em um complemento alimentar 
seguro, basta submetê-la à fermentação anaeróbica, ou seja, deixar o líquido repousar durante 15 
dias em um tanque cercado, podendo assim ser utilizada na alimentação dos ruminantes, como já 
ressaltado, como o gado bovino, o carneiro, o bode e o búfalo. Nesse caso, é preciso realizar um 
processo de desintoxicação antes do fornecimento aos animais.  O ácido cianídrico, considerado 
venenoso, evapora e assim a manipueira se torna segura e saudável pronta para servir de 
complemento alimentar para o gado. O produtor deve ter o cuidado de proteger o tanque, pois caso 
um animal venha beber o liquido durante a fermentação, pode ser fatal. Quando se trata da 
manipueira pura, é preciso um prazo de, pelo menos, dois dias. (EMBRAPA, 2011). 

Em pronunciamento concedido a EMBRAPA, no ano de 2011 na Semana da Manipueira, o 
produtor Ivo Roberto Pinto, secretário de Agricultura de São Domingos relatou que para o animal 
não habituado a ingerir manipueira, a mesma deve ser administrada gradativamente até tornar-se 
palatável ao animal. Ressalta que todos os produtores do município que cultivam a mandioca 
utilizam a manipueira como adubo, alimento para animais e no combate às pragas. Como adubo 
orgânico a diluição da manipueira depende da cultura e da forma a ser aplicada, que tanto pode ser 
no solo quanto na folhagem, complementa. Já para o combate às formigas cortadeiras, ele 
recomenda a manipueira concentrada. 

Constata-se a utilização sustentável e econômica da manipueira, porém essa realidade não 
contempla em sua totalidade os camponeses do Município de São Domingos.  Averígua-se que a 
manipueira continua sendo descartada no meio ambiente sem uso econômico e sustentável. Essa 
atitude agride o meio ambiente e compromete a qualidade da água. Vale ressaltar a existência do 
Rio Vaza Barris no município. Esse Rio se constitui como importante recurso hídrico para o 
município é também responsável por parte do abastecimento do capital Sergipana, aracajuano. Se o 
Rio Vaza Barris for contaminado parcela significativa da população da capital sergipana será 
afetada. Nesse contexto deve-se ter especial cuidado para que o solo e os recursos naturais não 
sejam contaminados através do lençol freático. Para além desta questão os próprios cultivos da 
mandioca e de outros gêneros alimentícios ficam comprometidos ao serem cultivados em solo 
próximos as casas de farinha, local onde o descarte inadequado acontece. 

5. Considerações Finais 

 A análise da realidade pesquisada percebe-se a importância da atividade da mandiocultura 
para a dinâmica do movimento do capital local e para a reprodução social do homem do campo, em 
um município que possui praticamente metade de sua população residindo na zona rural. 



 O resultado do trabalho camponês se reflete nos valores monetários arrecadados pela esfera 
pública municipal que movimenta a economia do lugar e projeta o município de 10.271 habitantes 
no cenário sergipano como uma das melhores farinhas produzidas no estado de Sergipe, 
comercializada em outros estados da federação como, por exemplo, Alagoas, Bahia e São Paulo. 

 Esta conjuntura evidencia que a maior parte dos trabalhadores rurais do município de São 
Domingos ocupa-se dentre outros cultivos, com maior ênfase com a mandioca, esta é a que possui 
maior área plantada/colhida na terra da região e por consequência este é o cultivo que mais 
proporciona renda para as famílias camponesas apesar das adversidades encontradas por estes 
homens do campo. 

 A questão ambiental esteve totalmente inserida e vinculada ao contexto de análise da 
pesquisa, perante isso, constata-se que ainda se faz de forma inadequada o descarte do líquido da 
prensagem da raiz da mandioca, agredindo dessa forma o meio ambiente, já que esse líquido pode 
trazer benefícios e malefícios, o que implica no comprometimento da continuidade futura dessa 
importante atividade para a economia e segurança alimentar. 

 Pelo fato do município de São Domingos abrigar um dos principais rios sergipanos que 
nasce no interior do Sertão do estado da Bahia e desagua no litoral de Sergipe, em Aracaju. O Rio 
Vaza Barris, dessa forma, impõe a necessidade de se estudar com especial cuidado, à questão 
referente ao descarte inadequado da manipueira, pois se a manipueira entrar em contato com o 
lençol freático, haverá grandes estragos na vida animal e na saúde daquelas pessoas beneficiadas 
pelo uso da água, como também pelos alimentos que são cultivados em volta deste rio e das casas 
de farinha, local onde o descarte é realizado. 

 Portanto constata-se a necessidade de uma proposta alternativa para a utilização da 
manipueira para possibilitar a reprodução social dos camponeses e garantir a produção da farinha 
como componente da segurança alimentar da população. Percebe-se também a necessidade de ações 
do setor público que potencialize o uso adequado, sustentável e econômico desse rico líquido hoje 
simplesmente descartado na natureza como resíduo sem valor nutricional nem econômico. Essa 
intervenção do poder público pode ser feita por meio de projetos e de ações dos órgãos oficiais do 
governo, além é claro de um investimento efetivo e continuo na disponibilidade de recursos 
humanos como agrícolas pelos técnicos que entendam de fato do assunto, fazendo assim um 
acompanhamento mais de perto da realidade de vida e trabalho desses camponeses. 

 A relevância da análise da vivência do campesinato sergipano, especialmente no município 
de São Domingos vem realçar como as estratégias de reprodução do campesinato em pleno século 
XXI ainda contribuem para a dinâmica e reprodução do capital local. Tal contexto apresenta-se 
como paradoxo na medida em que se tem ainda na realidade sócioespacial brasileira e no contexto 
dos órgãos oficiais uma grande resistência no reconhecimento da existência do camponês no espaço 
rural brasileiro. Tal resistência dentre outros aspectos reside na lógica de vida e reprodução social 
do camponês que não depende da exploração do trabalho alheio para se reproduzir o que explica no 
confronto da lógica de reprodução do capital na sua relação capital/trabalho. 

 Assim, o trabalho analisa o espaço do homem camponês (Santos, 2012) e atesta a presença 
desse sujeito social na área da pesquisa como comprova a importância do trabalho desenvolvido por 
esses sujeitos nas suas atividades de produção familiares, com a mandiocultura, para a reprodução 
ampliada do capital. 
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Resumo 

A expansão agrícola no Brasil apresenta conflitos sociais e impactos ambientais, devido 
a desigualdades de distribuição de terras e o planejamento inadequado do seu uso.  As 
características geográficas brasileiras favoreceram o setor agropastoril e, em destaque, a 
região Centro-Oeste. O estado de Goiás, inserido nesta região, em particular a 
microregião sudoeste, destaca-se pela agricultura moderna, tecnificada e baseada na 
monocultura de grãos. Em meio a este cenário agrícola, com grandes impactos 
ambientais de erosão do solo e perda hídricas, os camponeses, expropriados de suas 
terras, retornam as suas origem por meio de assentamentos rurais, a partir da política de 
Reforma Agrária brasileira, local onde vivem, trabalham e garantem sua soberania 
alimentar. Portanto, faz-se necessário resguardar ao máximo a capacidade produtiva dos 
lotes, que são pequenas porções de terra que, muitas vezes, quando são distribuídas a 
comunidade assentada, já apresentam problemas ambientais. Assim, as práticas 
produtivas, quando inadequadas, podem esgotar a capacidade de suporte dos recursos de 
solo e água, fundamentais em toda e qualquer atividade agropecuária. Neste contexto, o 
presente estudo traz uma descrição sobre as atividades produtivas no Assentamento 
Rural Três Pontes (A3P) em Perolândia (GO), objetivando analisar se essas atividades 
são condizentes com o manejo ambiental adequado. As  informações foram levantadas a 
partir do relato dos assentado em entrevistas realizadas em 23 lotes. A mostra foi 
definida com base na disponibilidade dos assentados em participar das entrevistas, 
também foram feitas observações em campo. A partir dos dados da entrevista, bem 
como das observações in loco, verifica-se que as atividades desempenhadas no referido 
assentamento não considera os impactos gerados, como erosão do solo e perda dos 
mananciais hídricos. A produção de alimentos e criação de gado leiteiro, foi substituída, 
em 30% dos lotes, pela cultura da soja e milho. As lavouras visam atender o mercado do 
biodisel, portanto, quanto maior a área plantada, maior o lucro, o que leva o produtor a 
plantar nas margens dos cursos d´água e no entorno das suas casas. Esta prática 
compromete também a saúde, uma vez que a maioria usa defensivos agrícolas. Ao fazer 



o combate das lavouras com o veneno, acabam atingindo o pomar, a horta e os próprios 
moradores. Portanto, conclui-se que a comunidade estudada necessita mobilizar-se para 
melhorar as práticas produtivas e para sensibilizar o governo sobre a necessidade de 
orientação técnica adequada, harmonizando o processo produtivo e sustentabilidade 
ambiental.  
 
Palavras chave:  Agricultura; Comunidade Assentada; Organização produtiva; 
Sustentabilidade 

 

Abstract 

 Agricultural expansion in Brazil has many social conflicts and environmen-
tal impacts due to unequal distribution of land and inadequate planning of its use, other 
than environmental issues. Brazilian geographical features involving topography, soil, 
water availability and climatic conditions favored the agricultural sector, especially in 
the Midwest region. The state of Goiás, inserted in this region, in particular the micro-
region southwest, distinguished by modern agriculture and holds reference position as a 
reduction of grain. Amid technical agriculture, peasants, dispossessed of their land, re-
turn their origin through rural settlements, from the Brazilian Agrarian Reform policy, 
where they live and carry out their productive practices. This text provides a description 
of the productive activities in the Rural Settlement of Três Pontes (A3P) in Perolândia 
(GO), in order to analyze whether the agricultural and environmental activities are or 
are not geared to sustainability. The information gathered from the account of the set-
tlers and field observations show that the activities performed in that settlement does not 
consider environmental issues as it presents mismatch between agricultural practices, 
water availability and the maintenance of vegetation. Therefore, it is concluded that the 
studied community needs to mobilize to improve production practices and to bill the 
government access to appropriate technical guidance, harmonizing the production pro-
cess and environmental sustainability.  
 
Keywords: Agriculture; productive organization; settled community; Sustainability 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introdução 



 
 A expansão agrícola no Brasil ocorreu em meio a conflitos sociais e a im-
pactos ambientais. As características fisiográficas brasileiras, envolvendo topografia, 
solo, disponibilidade hídrica e condições climáticas favoráveis, foram decisivas na evo-
lução dos setor agropastoril,   com destaque a região Centro-Oeste. O Sudoeste de Goiás 
apresenta uma agricultura tecnificada, desenvolvida em extensos latifúndios, sendo uma 
das mais consolidadas regiões de agricultura comercial do Brasil. 
 Segundo Ribeiro (2005), a agricultura contemporânea, desenvolvida no Su-
doeste de Goiás, pode ser identificada e analisada a partir de dois matizes: um que reco-
nhece a importância e justifica este modelo de exploração, tendo em vista o bônus 
econômico que gera; outro que percebe os problemas e prejuízos, sociais e ambientais, 
decorrentes da mesma e, por isso, percebe-a como insustentável. 
 O principal agente transformador do meio rural na região Sudoeste de Goi-
ás, onde se localiza o município de Perolândia, foi a tecnologia, representada principal-
mente pelas modernas técnicas de irrigação, manejo e controle da produção, possibili-
tando a obtenção de mais de uma safra por ano, com altos índices de produtividade.  
 Segundo Gobbi (2004), alguns programas de desenvolvimento como o 
POLOCENTRO (Programa de Desenvolvimento dos Cerrados) e o PRODECER 
(Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados), que 
visavam a modernização das técnicas agropecuárias nas áreas de cerrado, foram 
determinantes no processo de transformação espacial e econômica da região. Em 
primeiro lugar, selecionou-se as áreas de atuação e, posteriormente, subsidiou-se parte 
dos produtores com linhas de crédito, investidas na implementação de uma agricultura 
em bases empresariais. 

A conversão dos espaços naturais, em espaços produtivos, envolvendo agricultu-
ra e pecuária, resultou em significativos impactos ambientais e sociais, com perdas dos 
recursos naturais regionais e perda da terra pelo camponês, que o seu local de trabalho e 
vivência. 

A novo contexto regional, estabelecido pela agricultura tecnificada, comprome-
teu não somente o acesso a terra, mas também a base alimentar e as relações de trabalho 
do pequeno produtor, que passa a ser mediada pelos grandes empresários agrícolas. 
Garcia Jr (1983) afirma que a grande plantação aparece, portanto, excluindo o campesi-
nato livre, isto é, camponeses que tenham acesso livre a terra, dela extraindo, mediante 
o trabalho familiar, o produto necessário à sua existência. 

A realidade da maioria dos camponeses, no cenário atual, é viver e se reproduzir 
em assentamentos de Reforma Agrária, ficando a mercê de políticas públicas, muitas 
vezes ineficazes, da assistência técnica insuficiente e acesso a créditos muito burocráti-
cos. Outro aspecto relevante é que, inúmeras vezes, ao implantarem Reforma Agrária, 
as terras destinadas apresentam algum tipo de limitação ou de impacto ambiental, tais 
como: erosão do solo, baixa disponibilidade hídrica, declividade acentuada e desmata-
mento. 

Diante do exposto, pode se inferir que a degradação ambiental e a baixo ganho 
econômico nos assentamentos rurais, não ocorrem somente por falta do manejo 
inadequado das atividades produtivas, bem como pelo tamanho do Lote que cabe a cada 
assentado, o qual, na maioria das vezes é pequeno, mas somando-se a estes fatos, a 
questão de receberem áreas, parcelas de terras, com certa fragilidade ambiental. 

Diante do exposto, percebe-se a importância de conhecer a realidade 
socioambiental dos assentamentos rurais na região sudoeste de Goiás, pois, entender os 
mecanismos existentes, possibilita o planejamento das atividades junto com a 
comunidade assentada. Planejamento que envolva as atividades produtivas, o ganho 



econômico da família e a conservação ambiental dos lotes e, consequentemente, a 
permanência do assentado na terra. 

Partindo desse pressuposto, o presente artigo objetiva apresentar as práticas 
produtivas e a percepção da problemática ambiental pela comunidade do Assentamento 
Três Pontes através de uma metodologia participativa. 

 
 

Materiais e Métodos 
 

O Assentamento Três Pontes, localiza-se no município de Perolândia (Figu-
ra.1), dista 11 km da sede do município. A área do assentamento, composta de 1.873 
hectares, foi obtida por desapropriação em 1998, e foi instituído como Assentamento 
Três Pontes em 2000 (INCRA, 2013), divido em 43 lotes (Figura 2). 

Com o objetivo de traçar o perfil dos assentados, bem como verificar a práticas 
adotadas nos processos produtivos pela comunidade do assentamento Três Pontes, reali-
zou-se o levantamento de informações através de questionário. 

Foram escolhidos 23 lotes, representando uma amostra de 50% dos Lotes. Os 
critérios considerados na seleção do universo amostral, considerou a dinâmica de vida 
no campo (LAKATOS e MARCONI, 1991). Os critérios foram, a saber: 

- disponibilidade para participar da pesquisa;  idade superior ou igual a dezoito 
anos residentes na comunidade 

Foi utilizado o Diagnóstico Rural Participativo (DRP), onde visou-se à obten-
ção direta de informação primária. Foram realizadas visitas no assentamento, em todos 
os sábados ao longo do mês de abril, maio e junho de 2014. O dia da semana foi esco-
lhido, por indicação dos próprios assentados, por considerarem o sábado um dia mais 
livre do trabalho rotineiro, e assim com disponibilidade de tempo para dar atenção ao 
grupo de pesquisadores. 

Em cada visita, foram percorridos em média 2 lotes, o rendimento do dia de entrevista  
ficou condicionado a recepção do assentado. Em cada lote visitado foi feita observação visual 
sobre as condições locais, considerando as questões ambientais, de higiene e de organização 
produtiva. 

As perguntas seguiam um roteiro pré-estabelecido com linguagem clara e simples, 
onde envolvia aspectos sobre origem familiar, moradia, atividades desenvolvidas. 

Foram relatados pelos assentados o que produziam, qual as práticas adotadas, o 
manejo ambiental do solo, vegetação e dos recursos hídricos (incluindo cursos d´água, 
nascentes e poços artesianos). Em forma de dialogo foi possível analisar como cada um percebia 
as questões ambientais.  

De acordo com a confiança adquirida no pesquisador, durante a entrevista o assentado 
fazia longos relatos sobre a sua experiência como produtor, a dinâmica do trabalho em seu lote e 
os seus anseios em permanecer na terra, demonstrando suas angustias e suas boas perspectivas. 

As informações foram tabuladas e analisadas, juntamente com as observações e os 
registros fotográficos realizados com o consentimento do assentado. 

 

 

 

Figura.1 Assentamento Três Pontes, município de Perolândia (GO) 

 



 
  Fonte: Org.: QUEIROZ JÚNIOR, V. S (2013) 
 
Figura 2 Divisão do Assentamento Três Pontes em Lotes.

 
Fonte: Org.: QUEIROZ JÚNIOR, V. S (2014) 
Resultados e discussão 

As atividades produtivas desenvolvidas pelos assentados, condiz com a percepção 
ambiental de cada um. A partir das respostas aos questionários aplicados, foi possível verificar 
as condições do manejo dos lotes e o processo produtivo. 



O gênero masculino representou 53% dos assentados entrevistados e a idade variou en-
tre 38 a 70 anos, demonstrando que a média de idade é alta, apontando para a fragilidade da 
força de trabalho. O nível de escolaridade dos entrevistados é baixo, mais de 90% não 
concluíram o Ensino Fundamental. E é também uma questão preocupante, pois apontam 
uma situação bastante vulnerável, pois a a baixa escolaridade prejudica a tomada de 
decisões sobre técnicas de produção, questões de crédito bancário e comercialização da 
produção. 
 Os assentados acabam trabalhando a terra com o uso de máquinas, sendo a 
mão de obra insuficiente e com a existente, de idade elevada, provocando uma depen-
dência com o mercado, bem como um mau uso do solo. 

Em relação à infraestrutura das residências nos lotes visitados, todas as casas são de al-
venaria, cobertas com telhas, energia elétrica e em média possuem 06 cômodos. 

Foram entrevistados vinte três assentados, representado entorno de 54% das famílias 
residentes no assentamento Três Pontes. O tamanho dos lotes possuem em média trinta e cinco 
hectares. Entorno de 40% dos assentados entrevistados residem no assentamento  desde a sua 
fundação, em 1998, somente duas famílias residem há menos de dez anos. De acordo com o 
resultado das entrevistas, 86% dos assentados são de origem camponesa e  14% da cidade. 

Todos os entrevistados estão envolvidos com atividades produtivas, sendo que 91%  
criam animais (galinha, porco e vaca), cultivam hortaliças, mandioca, feijão, arroz e banana, 
para a própria subsistência e, quando estas atividades geram excedentes,  estes são vendidos nas 
cidades de Perolândia, Mineiros e Jataí. 

Os principais produtos, responsáveis pela maior parte da renda, são a soja e o milho, 
cultivados por 72% dos entrevistados. E o  motivo alegado por 100% dos assentados que produ-
zem soja e milho é que o plantio destes cultivos tem melhor retorno financeiro. Estes são produ-
zidos com o apoio de Política Pública, como o Programa Nacional de Produção e Uso do 
Biodiesel (PNPB), criado pelo governo Federal no ano de 2004. O PNPB foi introduzido no 
assentamento em 2009 e em parceria com empresas, as quais fornecem as sementes, o reco-
lhimento dos grãos e a comercialização. 
 Predomina na área do Assentamento Três Pontes o desenvolvimento da 
produção agrícola temporária, sendo o maior destaque para a soja, feita na safra normal 
e produção de milho, feito na safrinha, que é um termo regional. As atividades de 
pecuária leiteira, produção de aves, ovos e suínos, são praticadas por poucos assentados 
e em pequena escala, mas para o próprio consumo. Também produzem banana e 
mandioca.  
 De forma menos expressiva, ocorre a produção de verduras, legumes e fru-
tas, marcando uma transição desde 2009, ano em que o PNPB passa a ser aderido pelas 
famílias do assentamento. A configuração produtiva até o ano de 2009 era marcada pela 
produção de alimentos (arroz, feijão, mandioca, verduras, legumes), bem como a cria-
ção de animais. 

O cultivo dos grãos soja e milho é altamente mecanizado, os implementos e as 
máquinas são terceirizados por 72% dos assentados produtores de grãos. A prática destes 
monocultivos provoca algum tipo de problema ambiental, segundo o relato de 76% assentados. 
Os problemas citados por eles foram: o desmatamento das margens dos cursos d´água e 
nascentes para o plantio; a perda hídrica (diminuição da vazão dos cursos d´água e as nascentes 
secando);  contaminação da água e solo pelo uso de defensivos agrícolas nas monoculturas.  

Segundo 67% dos entrevistados, os recipientes dos defensivos agrícolas, muitas vezes, 
não são  entregues na central de recolhimento e são lavados nos córregos e/ou abandonados em 
algum lugar no assentamento. Outro problema citado foi a falta de coleta do lixo, que é 
queimado por 90% dos assentados. Porém o problema ambiental em ordem de importância foi a 
falta de água, considerado a maior preocupação por 100% dos entrevistados. 
 A preocupação com a questão da escassez d´água por parte dos entrevistados é 
legítima, principalmente quando se considera que o município de Perolândia, onde esta inserido 
o assentamento Três Pontes, apresenta situação crítica frente ao impacto ambiental provocado 



pelo desenvolvimento da agricultura regional. Pois o referido município contribui com a maio-
ria das nascentes que formam a bacia hidrográfica do Rio Claro, um dos mais importantes rios 
da Região Sudoeste de Goiás. Estas nascentes encontram-se em áreas de topografia plana a sua-
vemente ondulada, que foram (e ainda são) intensamente drenadas para eliminar a limitação 
ocasionada pelo excesso de água ao cultivo de algumas espécies, aumentando a área de produ-
ção e provocando danos ambientais imediatos e futuros.  
 A necessidade de uma sensibilização das famílias sobre as questões ambientais é 
algo urgente, e deve ser feita de modo participativo respeitando os conhecimentos que eles pos-
suem e os desejos que trazem consigo.  

 Todos os assentados entrevistados expressaram o anseio da melhoria as condições 
econômicas e da produção dos seus lotes, e demonstraram angústia sobre a perda das condições 
ambientais do assentamento, ora percebendo essas perdas em seu próprio lote, ora no lote 
vizinho, mas com a certeza de que o prejuízo é para toda a comunidade, enfraquecendo o desejo 
em permanecer na terra e, muitas vezes, enviados seus filhos para estudarem e trabalharem nos 
centros urbanos próximos.  

 O contexto verificado nesta comunidade assentada, aqui estudada, corrobora com a 
idéia Gongen (2004), que discute o fato da realidade camponesa ter sido significativamente 
alterada, onde percebe a alta dependência do mercado, seja na produção e comercialização dos 
seus produtos, seja na dependência do próprio sustento alimentar da sua família. Fato que 
ameaça não somente a soberania alimentar do camponês, mas de todo o país, pois os 
incentivos políticos econômicos são cada vez menos atrativos para a produção de 
alimentos e mais vantajosos para a produção de matéria para o biocombustível. Fato que 
pesa no momento em que os produtores assentados decidem sobre suas atividades 
produtivas e sobre a importância de considerar a questão ambiental, valorizando mais o 
suposto ganho econômico, que parece ser maior em princípio, do que aquele gerando 
com a produção de alimentos. 

 
 

Considerações 
 

Os assentamentos representam territórios de produção de alimentos e lugares de 
vivência, permanência e resistência. A realidade regional do sudoeste de Goiás, voltada 
para a produção de grãos em grande escala para exportação, exerce uma pressão enorme 
nas áreas de produção de alimentos, sendo representadas pelos assentamentos de Re-
forma Agrária, que são pequenos fragmentos de terra em meio a matriz de soja e milho 

O assentado, que tem viver e produzir em lotes pequenos de terra, adota práticas 
produtivas, muitas vezes inadequadas, sem considerar as perdas ambientais provocadas 
pela conversão das áreas de vegetação nativa, principalmente aquelas entorno de nas-
centes e cursos d´água, em áreas de plantio, bem como com a contaminação do solo e 
da água com o uso dos defensivos agrícolas utilizados nas plantações. 

Além do comprometimento ambiental, tem-se a questão da própria soberania a-
limentar, uma vez que muito dos alimentos consumidos pelas famílias assentadas, pas-
sam a ser adquiridos em supermercados e feiras dos municípios vizinhos, perdendo a 
autonomia de produzir seu próprio alimento.  

Considerando os impactos socioambientais da atual organização produtiva do 
assentamento Três Pontes, ressalta-se a urgência da promoção e/ou efetivação de políti-
cas públicas que ofereçam condições econômicas, técnicas e sociais necessárias à manu-
tenção de práticas produtivas ambiental e socialmente sustentáveis. 
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