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Descrição 

Segundo Queiroz (2010), a modernização do estado de Goiás foi o principal vetor de 

ocupação deste território, uma vez que até a década de 1930, o mesmo era caracterizado 

pelo domínio de oligarquias rurais e uma baixa densidade demográfica, incapaz de 

desencadear um processo de desenvolvimento econômico. Conforme afirma Paranaíba 

(2008) o incremento da produção agropecuária tornou-se responsável pela entrada no 

estado, nos anos 80 do século XX, das principais tradings de commodities agrícolas. 

Este fato teve um papel importante, uma vez que incentivou posteriormente a 

implantação das principais agroindústrias processadoras de carnes, grãos, 

sucroalcooleiras e lácteos em Goiás. Pires (2008) aponta ainda que as agroindústrias 

processadoras de commodities, instaladas na região centro-sul de Goiás, além de 

buscarem os incentivos fiscais e a proximidade do mercado consumidor do Sudeste, 

levaram em consideração também o potencial e a produção agropecuária desta região. 

Já as culturas do arroz e feijão, típicas da cesta de alimentos dos trabalhadores, 

apresentaram uma tendência de deslocamento para a região centro-norte do estado, 

mostrando, assim, que a região centro-sul vai aos poucos se especializando em culturas 

ligadas aos elos dos complexos agroindustriais e ao mercado internacional, como é o 

caso da soja e, recentemente, da cana-de-açúcar. Segundo Castillo (2007), a 

especialização regional produtiva, isto é, a reunião de fatores produtivos e de condições 

particulares (serviços, armazenamento, terminais, comércio, centros de pesquisa e 

informação) numa determinada porção do território gera condições para o aumento da 

produção e da produtividade, elevando, portanto, a competitividade de alguns lugares e 

regiões para um determinado tipo de produção. Entretanto, o “engessamento” dessas 

áreas, ao se especializarem nas monoculturas modernas implica normalmente um 

processo de concentração de terras, riqueza, renda e impactos ambientais. O final dessa 

ultima década em Goiás vem sendo marcado por movimentos de expansão de fronteiras 

com elevada competição pelo uso do solo. Segundo os dados do IBGE é possível 



identificar a presença de quatro principais complexos: bovinos, soja e milho, cana-de-

açúcar e florestas plantadas, responsáveis pelo uso e ocupação de aproximadamente 

98% dos solos. Tais complexos estabelecem uma situação de competição por terras 

agricultáveis e por recursos naturais, sendo responsáveis por diferentes externalidades 

no desenvolvimento local. Além disso, a perspectiva de expansão desses complexos irá 

resultar em um processo de competição por recursos escassos. Esta expansão trará 

impactos para terras disponíveis, água, vegetações remanescentes de cerrado e 

instituições socioeconômicas. Diante disso, surge a importância de analisar a dinâmica 

atual de competição pelo uso do solo no Estado de Goiás e os impactos no uso 

consuntivo de água e remanescentes florestais, bem como a efetividade das políticas 

públicas segundo seus objetivos de desenvolvimento. Tal estudo, ao evidenciar os 

fatores locacionais de atratividade para culturas especificas e os impactos advindos 

dessa especialização, constitui um referencial de gestão publica para planejamento 

institucional promotor de desenvolvimento e mitigador de impactos. Objetivo geral 

Analisar a dinâmica de uso do solo dos complexos agroindustriais no estado de Goiás, a 

efetividade de políticas públicas que fomentaram essa dinâmica e suas implicações para 

o desenvolvimento do Estado de Goiás, em um contexto de sustentabilidade econômica, 

social e ambiental. Objetivos (projetos específicos) Analisar a dinâmica de uso de solo 

para diferentes complexos agroindustriais; Estudar a validade de indicadores de 

desenvolvimento para diferentes dimensões de sustentabilidade; Analisar a efetividade 

de políticas públicas em um contexto de mudança de uso do solo no Estado de Goiás. 

Para alcançar os objetivos pretende-se instituir orientações e projetos que, dentro de 

cada objetivo proposto, fundamentem teórica e metodologicamente a investigação 

científica e selecionem universos representativos da problemática tratada. Os 

projetos/orientações estruturados serão conduzidos por uma equipe multidisciplinar de 

professores com formações e capacitações em áreas interdisciplinares de conhecimento, 

com a finalidade de alcançar a compreensão da complexidade envolvida nas temáticas 

deste projeto. Especificamente, professores com capacitação em: Geografia, economia, 

administração, análise de políticas publicas, agronegócios, engenharia florestal, 

agronomia e ciências ambientais, compõe a equipe proponente deste projeto, ofertando 

regularmente disciplinas de pós-graduação destinadas a orientar os pesquisadores na 

consecução dos objetivos propostos. Projetos relacionados em andamento: Manejo de 

Plantas Medicinais na Bacia do Paranaíba – GO; Resíduos Agroindustriais e 

Desenvolvimento Local em Goiatuba GO; Rede de Pesquisas em Plantas Medicinais de 



Uso Tradicional no Estado de Goiás; Políticas Públicas, Dinâmica de Uso do Solo e 

Desenvolvimento Rural no Estado de Goiás. 
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