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ASPECTOS GERAIS DO CULTIVO DE ALGODÃO EM SANTA HELE NA DE 
GOIÁS 

 (1960 – 1980) 
 
 

Renata de Freitas Matos * 
 

RESUMO 

  
Esta comunicação tem por objeto de análise o cultivo e a crise da produção de 
algodão no Sudoeste de Goiás, dando ênfase à cidade de Santa Helena. Pretende-
se ainda analisar o histórico da ocupação da cidade e suas características 
socioeconômicas, também avaliando os efeitos das políticas de incentivos 
governamentais sobre os indicadores sociais e econômicos da região. 

 

Palavras- chave:  Revolução agrícola; Crise. 

 

1- O SUL E SUDOESTE DE GOIÁS: ALGUNS ASPECTOS HISTÓRI COS 

 

Completar a economia desenvolvida na região sudeste do Brasil, grosso 

modo, foi essa situação que possibilitou o crescimento da região sul e sudoeste de 

Goiás ainda no início do século XX quando a produção cafeeira paulista ainda 

estava em voga e após a crise de 1929 com o processo de industrialização, também 

em São Paulo, a produção de grãos e a pecuária efetivada em terras goianas 

passam a suprir as necessidades de suprimentos naturais, do triângulo mineiro e de 

São Paulo, inserindo-se e adequando-se, desta forma, as necessidades de 

especialização implementadas pela nova ordenação econômica instituídas no país 

após 1930 (BORGES, 2000). 

Ao comentar processo de expansão do capital cafeeiro ou a inserção da 

produção goiana aos interesses da grande lógica produtiva- exportadora do país á 

época, o professor Nasr Chaul, faz uma importante observação ao nos informar que: 

   

Desta forma a expansão das lavouras de café – produto básico de 
exportações brasileiras da época ‘forçava deslocamento paralelo das fontes 
de produção agropecuária para áreas mais próximas a este mercado 
consumidor, ou seja, para parte do Estado de São Paulo e áreas 
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circunvizinhas dependentes, partes de Minas Gerais, de Goiás e Mato 
Grosso, e a partir da década de vinte, verifica-se o fluxo quase contínuo de 
imigrantes em direção a Goiás’. Efetiva-se, portanto a ocupação das regiões 
goianas – Sul e Sudeste, principalmente (CHAUL, 1999). 
 

Neste sentido, foi dentro do quadro supracitado que, a realidade goiana 

passou a fazer parte da economia brasileira. Todavia, vale ressaltar que a 

mencionada inserção de Goiás não se fez de imediato. Em outras palavras, esse 

processo de adequação as novas práticas capitalistas ocorreu inicialmente nas 

terras férteis e agricultáveis do sul e do sudoeste de, que alem de suas 

características férteis naturais, gozavam de um posicionamento estratégico, próximo 

a região sudeste, principalmente ao triângulo mineiro que mantinha ligação direta 

com São Paulo através da Companhia Mogia de Estrada de Ferro que ligava São 

Paulo a Minas Gerais. (BORGES, 2000).  

Todavia, em 1913 os mesmos trilhos da estrada de ferro Mogiana adentram 

definitivamente Goiás, via sul, e consolida as elites produtoras dessas regiões. Daí, 

o próximo passo foi à criação e a transferência da nova capital, Goiânia, como 

espaço exclusivo dos novos grupos dominantes do poder administrativo e 

econômico, apoiados pelas forças federais e pelas ideias de uma “marcha para o 

oeste” para preencher os vazios do território brasileiro (CHAUL, 1999).       

O impacto da ascensão capitalista e a legitimação política obtida pelas elites 

agrárias do sul e sudoeste de Goiás ocasionaram a crescente substituição da 

criação bovina extensiva e o cultivo de subsistência marcante da realidade goiana 

até a década de 30, pela plantação eminentemente comercial capitalista. Nesse 

sentido, o aspecto autônomo e de autossubsistências na incipiente sociedade 

estabelecida nas fazendas foi rompido e novas estradas foram construídas para dar 

fluxo e vazão à crescente produção capitalista de: Arroz. Feijão, Milho e Gado. 

Situação essa que persistiu sem alterações até 1960-1970.  (BORGES, 2000). 

Em linhas gerais, foi compartilhando do processo histórico acima 

mencionado que a cidade de Santa Helena de Goiás desenvolveu a cotonicultura.  

  

 2- A ASCENSÃO E CRISE DO ALGODÃO EM SANTA HELENA DE  GOIÁS NAS 

(1960 A 1980). 
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A área territorial do município de Santa Helena de Goiás era, na sua quase 

totalidade, uma reserva florestal daquele de que foi desmembrado, o município de 

Rio Verde. Possui uma área territorial de 1.128 km² e sua população estimada em 

27 de novembro de 2007 era de 35.027 habitantes de acordo com o IBGE. Faz 

divisas com os municípios de Rio Verde, Acreúna e Maurilândia estando situada no 

sudoeste do estado a 200 km de Goiânia. 

O grande salto da agricultura se deu nas décadas de 1960, 1970 e 1980 

quando foi considerado o maior produtor Nacional de algodão com uma produção 

bastante expressiva em razão de suas terras férteis e clima favorável para este tipo 

de cultura. O maior contribuinte para este título foi a vinda de vários produtores da 

Alta Mogiana Paulista e Triângulo Mineiro e trabalhadores braçais nordestinos nas 

décadas de 1960, 1970 e 1980. Vieram por encontrar solo fértil, sendo a cidade um 

dos ícones em desenvolvimento agrícola no estado, prova disso era o fato de ser 

considerada a 2ª economia do estado, perdendo apenas para a capital Goiânia, isso 

no auge do Algodão. 

Mesmo considerando uma região geográfica não muito extensa como a do 

Sudoeste Goiano, pode-se observar como o processo de modernização da 

agricultura avançou de maneira diferenciada no tempo e no espaço. Primeiramente 

teve-se o processo histórico e geográfico que favoreceu Rio Verde, como município 

pólo. Em segundo lugar temos as diferenças da qualidade do solo, destacando a 

região de Santa Helena e parte de Rio Verde, que atraíram o algodão, sem a 

necessidade de um pacote tecnológico especifico para o uso do solo como ocorreu 

nas regiões de campo cerrado (chapadões). Por último temos o fator localização, em 

relação ao fluxo de destino da produção, que tinha como mercado consumidor a 

região sudeste do país; favorecendo, assim, os municípios mais próximos à saída 

para esta região e com melhor infraestrutura. 

Em 1970, Santa Helena vem logo em seguida de Rio Verde na detenção dos 

fatores modernos de produção agrícola, com 37,0% destes, destacando o uso de 

crédito (35,1%), de adubo e o numero de tratores (35,3%). A cultura do algodão foi a 

grande responsável por esta mudança, a primeira de caráter modernizante que foi 

implantada na região;  a cultura do algodão perde força nas décadas seguintes e 

Santa Helena perde posição, como um dos municípios de maior  grau de 
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modernização, caindo para 7,0%, em 1985 com  pequena  recuperação em 1995, 

passando para 8,0% na detenção daqueles fatores (ARANTES, 2001). 

O Sudoeste Goiano, decorrente da cultura do algodão, teve êxito de 50% na 

produção do Estado, atribuindo ao município de Santa Helena de Goiás o título de 

maior produtor. Esse resultado, que diz respeito a abertura comercial, provocaram 

uma queda de grande relevância nos preços de mercado, desanimando a produção. 

O algodão colorido, na atual tendência, torna-se uma das melhores alternativas de 

renda, podendo obter bons preços de mercado. 

Porém, esse sucesso da cotonicultura, à época, concedeu, como dito 

anteriormente, o título da capital nacional do ouro branco, essa façanha foi de suma 

importância tanto para o crescimento econômico, como para a geração de renda, 

empregos e riquezas. Tal desenvolvimento da cotonicultura goiana deve-se, em 

primeiro lugar, à grande iniciativa e capacidade gerencial do maior produtor de 

algodão do Estado de Goiás – Paulo Lopes, que em 1960, iniciou seu plantio com 

cerca de 29 hectares, concedendo assim, “Rei do Algodão”. (MAEDA, 2010). 

No entanto, a produtividade na região goiana, apesar de ter sido considerável, 

ainda não alcançou grau satisfatório, pois se tratava de uma cultura sujeita a uma 

gama muito variada de pragas, que exige elevado custo de produção e cujo 

processo e colheita têm passado por sérios fracassos na época (MENDONÇA, 

1973). 

Desta forma, a produtividade destas áreas de cultura algodoeira, vista a 

princípio como excelente, passa a ser tida como insatisfatória, se considerada o 

precário rendimento de máquinas completamente inadaptáveis à espécie algodoeira 

cultivada na região. Essas máquinas, além de apresentarem um rendimento 

deficiente nas colheitas da época, constituem ainda uma aquisição de alto custo, 

cujo investimento não se justificava. Por outro lado, essas colheitadeiras ainda 

apresentam o inconveniente de sujar grande parte do algodão, causando assim 

sérios problemas de aceitação no mercado. De nada adiantaria, sendo até 

prejudicial e inviável importar técnicas e máquinas que não condiziam com a 

situação específica da cotonicultura desenvolvida nesta área em questão 

(MENDONÇA, 1973). 

De acordo com Faleiro (2010), a produção de algodão foi prejudicada pela 

queda dos preços internacionais, o que tornou seu cultivo pouco rentável. Para a 
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região Sudoeste de Goiás essa queda foi um grande problema. Em 1970, os 

municípios de Santa Helena de Goiás e Rio Verde eram responsáveis por 89,3% de 

toda a produção do Estado e 4,42% da produção nacional. Durante a década, a 

queda na produção desse produto foi generalizada. Tanto que, em 1980, a produção 

nacional havia reduzido 7,22%. Para os municípios do Sudoeste Goiano, a 

alternativa foi migrar para outras culturas, principalmente para o milho e para a soja 

(IBGE, 1973, 1982). Percebe-se que a cidade era um dos ícones em 

desenvolvimento agrícola do estado. 

Entende-se que com o desequilíbrio provocado pelo excesso de aplicações 

de inseticidas contra a lagarta das maçãs, provocou no final da década de 1980, um 

desequilíbrio, causando uma redução significativa nas áreas de algodão plantadas 

na região de Santa Helena de Goiás. A partir desse desequilíbrio, os produtores 

buscaram alternativas para outras culturas, investindo suas lavouras em soja, milho 

e cana-de-algodão. 

 

CULTIVATION OF COTTON SANTA HELENA DE GOIAS (1960 - 1 980) 

 

ABSTRACT 

 

This notice is under review and the growing crisis in cotton production in south-
west Goias, emphasizing the city of St. Helena. Another objective is to analyze the 
history of the occupation of the city and its socioeconomic characteristics also 
evaluated the effects of government incentives on the social and economic 
indicators in the region. 
 

Keywords:  Agricultural Revolution; Crisis. 
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