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RESUMO 

 

O conceito de cadeia produtiva se constitui por um conjunto de ações econômicas e 

comerciais que consistem na valorização dos meios de produção e na sucessão de operações 

de transformações, capazes de serem separadas e ligadas entre si por encadeamento técnico e 

por relações financeiras e comerciais. Uma cadeia de produção agroindustrial pode ser 

dividida entre jusante (produto final) e a montante (matéria-prima); no caso da cadeia do 

milho, os limites dessa visão não são, às vezes, facilmente identificáveis. Isto posot, o 

objetivo geral da pesquisa foi analisar a produção de milho no contexto da produção agrícola 

regional, identificando às áreas de plantio, as tecnologias utilizadas, as propriedades 

produtoras, as finalidades da produção e a produção nas áreas de agricultura camponesa. 

Como objetivos específicos têm-se: (i) perceber e identificar o processo de formação da 

cadeia produtiva, identificando políticas públicas, o processo da chegado do pacote conhecido 

como Revolução Verde e de modernização do campo para compreender a lógica de formação 

do Sudoeste Goiano; e (ii) demostrar a cadeia produtiva do milho no Sudoeste de Goiás, 

analisando a cadeia dentro da realidade regional. Os procedimentos metodológicos se 

basearam em revisão bibliográfica de importantes conceitos geográficos (região, território e 

paisagem), bem como da evolução do campo brasileiro e inserção do Centro-Oeste na 

dinâmica agrícola do país. Além disso, a pesquisa se fundamentou no levantamento de dados 

secundários e primários, por meio de pesquisa em publicações de órgãos oficiais (FAO, IBGE 

e IMB) e realização de trabalho de campo, o que possibilitou um olhar mais crítico e sensível 

da cadeia produtiva do milho. De maneira resumida, foi possível identificar as complexas 

relações presentes na cadeia em estudo, bem como a produção em larga escala do milho e a 

concentração fundiária da área em estudo. 

 

Palavras chaves: Milho. Cadeia Produtiva. Sudoeste Goiano. 
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espacialization, production belt and  understanding. 2019. 86 f. Dissertation (Master’s Degree 

Geography) – Federal University of  Goiás, Goiânia (GO), 2019. 

 

ABSTRACT 

 

The concept of the productive chain is constituted by a set of economic and commercial 

actions that consist in valorization of the means of production and in the succession of 

operations of transformations, capable of being separated and linked by technical chaining 

and by financial and commercial relations. An agroindustrial production chain can be divided 

upstream (end product) and upstream (raw material); in the case of the maize chain, the limits 

of this view are sometimes not readily identifiable. The general objective of the research was 

to analyze the production of maize in the context of regional agricultural production, 

identifying to the areas of planting, the technologies used, the producing properties, the 

purposes of production and the production in the areas of peasant agriculture. Specific 

objectives include: (i) understanding and identifying the process of formation of the 

productive chain, identifying public policies, the process of arriving at the package known as 

the Green Revolution and modernizing the field to understand the formation logic of 

Southwest Goiás; and (ii) demonstrate the production chain of maize in the Southwest of 

Goiás, analyzing the chain within the regional reality. The methodological procedures were 

based on a bibliographical review of important geographic concepts (region, territory and 

landscape), as well as the evolution of the Brazilian countryside and the insertion of the 

Midwest in the country's agricultural dynamics. In addition, the research was based on the 

collection of secondary and primary data, through research in official publications (FAO, 

IBGE and IMB) and field work, which allowed a more critical and sensitive view of the maize 

production chain. In summary, it was possible to identify the complex relationships present in 

the chain under study, as well as the large-scale production of maize and the concentration of 

land in the study area. 

 

Keywords: Corn. Productive belt. Southwest Goiano. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Silva e Francischini (2013), o milho está presente em todos os estados 

brasileiros, porém com níveis tecnológicos distintos, de acordo com cada região. Os polos 

produtores das regiões Norte e Nordeste são os mais deficitários em tecnologias, 

consequentemente possuem uma baixa produção, que é voltada para o consumo familiar ou 

consumo de subsistência. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste englobam os estados com 

maior tecnologia, o que leva a uma maior produtividade.  

O estado de Goiás tem ganhado destaque nacional e até internacional na produção 

de grãos, sobretudo no mercado agroindustrial. Com a incorporação do milho safrinha 

(plantio após a colheita da soja, que evita deixar a área agrícola ociosa e o solo sem cobertura 

vegetal, o que se tornou uma prática rentável, pois  faz uso de alta tecnologia nas propriedades 

rurais, aumentando o rendimento), o cultivo do milho passou a ganhar maior destaque de 

produção (SILVA; FRANCISCHINI, 2013). 

O crescimento econômico da região Sudoeste de Goiás pode ser explicado em 

grande parte pela a expansão da fronteira agrícola após a década de 1970, impulsionada pela 

chegada do pacote de insumo agrícolas, conhecido como Revolução Verde, e o processo de 

modernização do campo, estimulada por uma série de ações governamentais. Que mais tardar, 

culminou para a escolha da região para o recebimento de investimentos para a instalação da 

Perdigão, que após se unir com a Sadia transforma-se na BRF- Brasil Foods S.A, que passa a 

ser, então, a maior empresa do ramo alimentício e proteínas animais do país. Com a presença 

de tamanha empresa na região Sudoeste do estado, toda a produção e crescimento econômico 

de tal microrregião passa a ser diretamente ligado á empresa. 

A COMIGO acabou contribuindo para uma inovação tecnológica e para inserção 

de grandes empresas ligadas ao agronegócioa agroindústria, como é o caso da Perdigão, hoje 

BRF- Brasil Foods S/A. A cooperativa influenciou na configuração territorial e propiciou o 

surgimento de novas dinâmicas sociais e econômicas. Logo verifica-se que a COMIGO foi 

um elemento essencial para todo o processo de agroindustrialização no Sudoeste Goiano. 

Após alguns anos da instalação da COMIGO no Sudoeste de Goiás, inicia-se um novo 

processo de instalação de um complexto agroindustrial da Perdigão S/A. 

É necessário destacar ainda a chegada de outras agroindústrias (Cargil S./A. e 

Caramuru S./A., por exemplo) no Sudoeste Goiano, impulsionadas pela crescente produção de 

grãos, o que estimulou ainda mais a produção de monoculturas. 
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Destarte, o trabalho tem-se como objetivo principal analisar a produção de milho 

no contexto da produção agrícola regional, identificando (i) às áreas de plantio, (ii) as 

tecnologias utilizadas, (iii) as propriedades produtoras, (iv) as finalidades da produção e (v) a 

produção nas áreas de agricultura camponesa. Para isso foi necessário compreender a 

importância e a produção de milho no mundo reduzindo o recorte até chegar no recorte 

espacial proposto, para, então, analisar o processo de expanção da fonteira agrícola para o 

Sudoeste Goiano e a inserção do Centro-Oeste dentro da perrspectiva agrícola do país. Por 

fim, demonstrou-se a cadeia produtiva do milho no Sudoeste de Goiás compreendendo suas 

complexidades e relações. 

Para a realização da pesquisa foram utilizados os seguintes procedimentos 

metodológicos: primeiramente foi feito um levantamento buscando o estado da arte da 

temática central, afim de ter um embasamento bibliográfico para conhecer os trabalhos 

desenvolvidos envolvendo tal assunto. Foram coletados também dados de produção nos sites 

do IBGE, IMB e FAO. Por conseguinte, foi desenvolvido um estudo aprofundado de cada 

parte da cadeia de produção de milho do Sudoeste Goiano, passando desde os insumos 

agrícolas relacionados ao plantio e à venda do milho. Alguns dados foram obtidos por meio 

de entrevistas realizadas durante a pesquisa de campo.   

Os dados colhidos permitiram perceber que os principais municípios produtores 

de milho no estado de Goiás se encontram, em sua maioria, no Sudoeste Goiano. Quatro dos 

seis principais municípios produtores de milho do estado de Goiás estão situados na 

microregião denominada Sudoeste goiano, quais sejam: Jataí, Rio Verde, Chapadão do Céu e 

Mineiros (IBGE, 2015); o que, portanto justifica a escolha de tal região para desenvolvimento 

do estudo 

O trabalho de campo se fez um importante e necessário método de pesquisa. 

Segundo Azambuja (2012), o trabalho de campo é importante, pois trará um olhar geográfico 

e não neutro apresentado pelo pesquisador. O autor destaca ainda que o olhar do geógrafo se 

diferencia dos olhares de turistas e viajantes e faz com que o pesquisador efetive a qualidade 

científica de seu trabalho, apresentando o campo como método de investigação da realidade. 

Segundo Silveira (2012), o trabalho de campo serve para o pesquisador vivenciar sua 

pesquisa, tornando-se de suma importância, pois leva o pesquisador a conhecer e interagir 

ainda mais com sua pesquisa. Assim sendo, foram realizados três trabalhos de campo na 

microrregião em estudo. 
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O campo nos permitiu aproximar da pesquisa e compreender melhor a relação do 

agronegócio na transformação da paisagem e na formação do território e das teritorialidades 

no Sudoeste de Goiás. Com as vivências do campo e compreendendo um pouco mais a minha 

área de estudo, foi possível desenvolver esta dissertação que está dividida nos seguintes 

capítulos: o capítulo um, intitulado A PRODUÇÃO E O CONSUMO DO MILHO, apresenta 

um estudo que discorre sobre a chegada da Revolução Verde no estado de Goiás, com 

destaque para o Sudoeste Goiano, que faz uma comparação e identifica o impacto desse 

pacote na produção de milho goiano. Nesse capítulo é discutido ainda a produção e o 

consumo do milho no mundo, no Brasil, no estado de Goiás e na microrregião Sudoeste de 

Goiás. 

O capítulo dois, A CONSOLIDAÇÃO DO AGRONEGÓCIO E DA CADEIA 

PRODUTIVA COMO AGENTES TRANSFORMANTES DA PAISAGEM NA 

MICRORREGIÃO SUDOESTE DE GOIÁS, traz uma discussão que versa sobre a chegada do 

agronegócio no estado de Goiás, bem como da expansão da fronteira agrícola e do 

desenvolvimento dos complexos agroindustriais. Nesse capítulo foi feito também um diálogo 

acerca das importantes categorias geográficas que foram transformadas e reespacializadas 

graças ao agronegócio. Mostramos ainda as características da microrregião Sudoeste de Goiás 

e os conceitos de cadeia produtiva que serviram de base para a análise da cadeia produtiva do 

milho na micorregião estudada. 

Por fim, o capítulo três, A CADEIA PRODUTIVA DO MILHO NO SUDOETSE 

DE GOIÁS, trata de uma espacialização conceitual e detalhada de todos os agentes 

componentes da cadeia produtiva do milho dentro da realidade do recorte espacial da 

pesquisa,passando por inssumos, sistemas produtivos, armazenagens, consumo e transporte. 

Ao longo da dissertação pudemos perceber alguns problemas sociais, como a 

concentração fundiária, característica da micorregião Sudoeste de Goiás, bem como a alta 

tecnificação do campo na região. Uma área altamente desenvolvida, incapaz de suprir a 

demanda local do consumo humano de milho, uma vez que o milho produzido na região está 

totalmente direcionado às agroindústrias, que a utilizam para a produção de rações e 

industrializados para o consumo humano nacional e/ou internacional. 
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1 A CONSOLIDAÇÃO DO AGRONEGÓCIO E DA CADEIA PRODUTIVA COMO 

AGENTES TRANSFORMANTES DA PAISAGEM NA MICRORREGIÃO 

SUDOESTE DE GOIÁS 

 

Para compreender sobre a consolidação do agronegócio e da cadeia prudutiva é 

necessário entender como e o porquê do agronegócio ser tão importante para a economia 

brasileira. Furtado (2007) explica que a economia brasileira voltada para á agricultura, em 

especial, é uma herança deixada pelos portugueses. Foi no período colonial que iniciou-se no 

Brasil essa relação com a agricultura, a priori com as grandes plantações, principalmente da 

cana-de-açúcar, no modelo que ficou conhecido como plantion. Este modelo foi implantado 

no Brasil Colônia por ser um tipo de cultivo praticado pelos portugueses nas Antilhas, em 

parceria com os holandeses. A essa maneira, segundo o autor, podemos perceber a relação de 

economia e de agricultura/pecuária, desde os primórdios da descoberta do “novo mundo”.  

A agricultura e a pecuária foram importantes tanto para fornecer alimentos a crescente 

população brasileira quanto para formar uma economia. É importante destacar a produção 

agrícola de café e cana-de-açúcar durante e após o período colonial, pois foram de 

fundamental importância para formação e solidificação da economia brasileira, reforçando, 

assim, a ideia e a relação da agricultura com a economia que perdura até a 

contemporaneidade. Cabe salientar que a chegada das políticas vargistas, incentivando o 

crescimento industrial nacional, mudou o cenário econômico brasileiro, fazendo com as 

indústrias fossem inseridas na economia. 

Fundamentados em Furtado (2007), podemos compreender, portanto, que a agricultura 

tem um papel fundamental na economia brasileira. A agricultura se mistura com a história de 

desenvolvimento cultural e econômico do país e, por isso, percebemos, nos dias de hoje, a 

existência de políticas e propagandas incentivando as grandes produções agrícolas; o que 

contribuiu para o que vemos na economia atual, que é completamente pautada e dependente 

do agronegócio. 

Ao entendermos a relação da economia brasileira da agricultura e da pecuária foi 

necessário realizar uma breve revisão bibliográfica para compreendermos alguns importantes 

conceitos geográficos que foram utilizados nesse capítulo. 

O conceito de região dentro da Geografia é bastante discutido e estudado por inúmeros 

autores. Não há conceito certo ou errado de região, mas existem os que se encaixam melhor 

em determinadas pesquisas. Nessa dissertação, utilizamos o conceito de região usado para 

dividir o estado de Goiás em suas microrregiões (também usado pelo IBGE) . O conceito 
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empregado para regionalizar o estado de Goiás foi desenvolvido por Corrêa (1998), que 

apresenta a região embasado no determinismo ambiental, definindo o conceito de região a 

partir das características fisico-naturais o mais semelhantes possíveis, como em relação ao 

clima, a vegetação, ao solo e ao relevo.  

Haesbaert (2010) explica que essa questão é um problema desde o início da ciência 

geográfica, por isso é necessário realizar recortes espaciais para facilitar a compreensão dos 

espaços. O autor ainda destaca que etimologicamente o termo região faz alusão à recorte ou 

delimitação, todavia há uma ressalva que explica que da mesma maneira existe uma parte da 

palavra (reg) que significa também movimento. Compartilhando as ideias de Haesbaert 

(2010), o processo de regionalização facilita a compreensão e o estudo mais aprofundado de 

determinados espaços. 

Compreendido o processo de divisão das microrregiões do estado em estudo, surge a 

necessidade de compreender o conceito de paisagem, adotado nesta pesquisa para que 

consigamos perceber as mudanças da paisagem após a chegada da então perdigão, no 

sudoeste goiano. 

O conceito de paisagem é amplamente discutido na Geografia e ao longo dos anos foi 

sendo formulado e reformulado por estudiosos e pesquisadores. Schier (2003) elabora uma 

discussão tangenciando o conceito de paisagem, que surge no século XIX, quando passou a 

ser abordado considerando múltiplas abordagens geográficas. O autor destaca importantes 

pesquisadores que conceituam paisagem geográfica, principalmente alotes da geografia 

clássica, como La Blache, Rochefort e Hastshorne, que definem paisagem como um conjunto 

de processos ecológicos (segundo Schie, tais autores são influenciados pelo conceito de região 

para pensar a paisagem). 

A Geografia cultural clássica surge com um novo conceito para a categoria paisagem. 

Sauer (1998) destaca que 

 

[...] não podemos formar uma idéia de paisagem a não ser em termos de 

suas relações associadas ao tempo, bem como suas relações vinculadas ao 

espaço. Ela está em um processo constante de desenvolvimento ou 

dissolução e substituição. Assim, no sentido corológico, a alteração da área 

modificada pelo homem e sua apropriação para o seu uso são de importância 

fundamental. A área anterior à atividade humana é representada por um 

conjunto de fatos morfológicos. As formas que o homem introduziu são um 

outro conjunto” (SAUER, 1998, p. 42) . 
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Santos (1996) e Mendonça (2010) explicam que o conceito de paisagem é formado 

levando em consideração os sentidos dos seres humanos, por isso, é tudo aquilo que a visão 

alcança, que pode ser definida como domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Santos 

(1996) destaca que paisagem não é formada apenas por volumes, mas também por cores, 

movimentos, odores, sons e etc. Assim sendo, a paisagem é tida não somente pela visão, mas 

também por outros sentidos, como o tato, o olfato e a audição. Com isso, a paisagem é um 

conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais. 

A paisagem não se cria de uma vez, mas, sim, por acréscimos e/ou substituições. Por 

isso não existe na contemporaneidade a paisagem natural, sem a intervenção do ser humano, 

uma vez que mesmo que tal paisagem não fora modificada pelo homem, foi o próprio ser 

humano que impossibilitou tal paisagem de ser modificada, e à essa maneira a paisagem deixa 

de ser natural (SANTOS, 1996). 

Compreendido os critérios utilizados para regionalizar a área em estudo e entendendo 

que a paisagem dessa região será composta pelo somatório de processos ao qual o Sudoeste 

Goiano passou, é preciso, então, compreender um pouco sobre este processo. 

A microrregião Sudoeste de Goiás, segundo IBGE (2018), é composta por vinte e 

cinco municípios, aos quais totalizam uma área de mais de secenta e um mil quilômestros 

quadrados (como pode ser percebido no mapa 03). Dentre os vinte e cinco municípios que 

compõem a micorreião, é necessário pontuar que todos estão ligados, direta ou indiretamente, 

ao agronegócio. 
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Mapa 1 - Mapa do Sudoeste Goiano 

Fonte: IBGE (2014)  
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O mapa acima é um contemporâneo da microrregião Sudoeste de Goiás, com seus 

municíos e vias federais, estaduais e municipais. É importante mencionar que o mapa 

apresenta também algumas importantes bacias hidrográficas da região, mas para chegarmos a 

essa estrutura da região é preciso de um estudo na área para compreendermos o 

desenvolvimento de tal região. 

De acordo com Carmo, Guimarães e Azevedo (2002), a microrregião em estudo é 

caracterizada por um desenvolvimento econômico completamente diferenciado quando 

comparada às demais microrregiões de Goiás. Guimarães e Lemes (1998) explicam que o 

Sudoeste Goiano é uma área de ocupação agropecuária antiga, graças a sua proximidade com 

os estado de São Paulo e Minas Gerais. Entre 1913 e 1935, com a chegada das ferróvias em 

Goiás, inicia-se o processo de povoamento do Sul, Sudoeste e Sudeste do estado. Até meados 

do século XIX, a principal atividade econômica da região era a criação de gado de corte, que 

eram destinados ao triângulo mineiro e ao interior paulista. No final do século XIX, os autores 

apontam a linha férrea como um importante impulsionador para o crescimento populacional, 

que deram início à atividade agrícola, concentrado principalmente no cultivo do arroz. 

Estevam (1998) afirma que na virada do século foi possível verificar na microrregião 

Sudoeste a mercantilização da terra, que resultou em grandes propriedades, atingindo, assim, 

um caráter latifundiário. 

Segundo Carmo, Guimarães e Azevedo (2002), a microrregião em estudo está próxima 

ao Triângulo Mineiro e é de fácil acesso à BR 060, ligada pela BR 364, que foi construída 

durante o Plano de Metas do governo de Juscelino Kubitscheck e ligou o Sudoeste Goiano à 

Brasília. A construção de estradas no Sudoeste de Goiás, conforme apresentado pelos autores, 

fazia parte de um programa específico desenvolvido pelo governo federal para impulsionar o 

crescimento e a ocupação da região Centro-Oeste. 

Um outro plano implementado pelo governo federal no planalto central do Brasil foi o 

Plano de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (PRODOESTE), criado em 1971, e 

responsável, por exemplo, pela pavimentação da rodóvia que liga Jataí ao Mato Grosso (a 

construção dessa rodóvia fazia parte do I Plano Nacional de Desenvolvimento-PND). 

Aliada  s obras de infraestrutura, faz-se necessário enfatizar as pesquisas 

agropecu rias, voltadas à viabili a  o do cultivo de soja na regi o. Somando a isso, Carmo, 

Guimarães e Azevedo (2002) destacam que 

 

[...] a região Sudoeste de Goiás foi uma das doze áreas de cerrado 

beneficiadas pelo POLOCENTRO, o principal programa de ação regional do 
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II PND (1975-79). Neste programa estabeleceram-se programas de crédito 

subsidiado, que atraíram produtores do sul do país e consolidaram a cultura 

da soja na região (CARMO, GUIMARÃES E AZEVEDO ,2002 p. 3). 

 

 

Estas políticas foram fundamentais para o que resultou no que ficou conhecido como 

expansão da fronteira agrícola, que tornou o estado de Goiás em um dos maiores produtores 

de grãos de todo o Brasil. Segundo Silva e Miziara (2011), o processo que ficou conhecido 

como expansão da fronteira agrícola surgiu na década de 1970, quando houve uma série de 

ações estatais que buscavam a expansão de tecnologias agrícolas para as regiões de Cerrado. 

As autoras destacam que os Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) buscavam inserir e 

reestruturar o território e inserir Goiás na economia e no aumento da produção agropecuária. 

O estado até esse momento produzia somente em locais com clima ameno e com terras 

naturalmente férteis. 

A integração do território goiano ao mercado nacional e internacional foi imparcial e, 

por conta dos processos de modernização do campo e revolução verde, no final da década de 

1970, iniciou-se o processo de territorialização do agronegócio em Goiás. É possível observar 

que este processo se concentrou na região Sudoeste do estado graças à expansão da fronteira 

agrícola que impulsionou a agricultura e o agronegócio na microrregião em estudo (SILVA; 

MENDONÇA; LUNAS, 2015). 

Carmo e Azevedo (2003, p. 1) apontam que 

 

 ...  o Sudoeste de Goi s   uma  rea  ...  onde se concentra a maior parte da 

produ  o agropecu ria do estado, e que mais recentemente vem se 

destacando como um p lo de atra  o de projetos agroindustriais. Estes 

projetos demandam grande quantidade de mat rias primas, como gr os, 

frangos e su nos, e levam a um uso mais intenso das terras destes 

munic pios. Tem ocorrido a ocupa  o de  reas inadequadas com 

monoculturas de soja e milho, instala  o de gigantescas granjas produtoras 

de su nos e aves, que tra em custos ambientais como eros o, contamina  o 

da  gua, perda da biodiversidade, entre outros preju  os bastante difundidos 

pela literatura que critica o modelo de agricultura baseado na “Revolu  o 

Verde”. 

 

 

Assim sendo, após a Revolução Verde surgiu uma ocupação mais intensa e danosa ao 

ambiente cerradeiro, que até então era quase que intacto, uma vez que foi considerado uma 

fronteira agrícola, devido ao seu solo oligotrófico (pobre em nutrientes). Os avanços 

tecnológicos permitiram, então, a correção da fertilidade do solo, bem como o uso de novas 

tecnologias nas áreas antes tidas como inférteis. 
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Bezerra e Cleps Jr (2004) contam que a modernização agrícola implementada no 

Centro-Oeste, sobretudo no Sudoeste Goiano, trouxe consequências que os autores 

classificam como perversas. Destacam os “impactos ambientais, êxodo rural, problemas 

populacionais nas grandes cidades, concentração de renda e, principalmente, a subordinação 

da agropecu ria” (BEZERRA; CLEPS JR, 2004 p. 44). É possível identificar que os 

problemas são vistos e vividos ainda hoje no estado, especialmente na microrregião em 

estudo. 

Os conceitos de agronegócio e de agroindústria são vistos e discutidos por vários 

geógrafos e economistas, que apresenta-nos diferentes visões. Vários autores desenvolvem 

suas pesquisas para definir um conceito, Page (1996), por exemplo, chama a nossa atenção 

para o conceito de agronegócio, que é diferente do conceito de agroindustria, apesar de 

estarem diretamente ligados. 

O conceito de agroneg cio foi desenvolvido por dois autores norte americanos, 

professores da Universidade de Harvard, John Davis e Ra  Goldberg, em   5 , que lan aram 

um conceito de agribusiness, definindo-o como: 

 

 ...  o conjunto de todas as opera  es e transa  es envolvidas desde a 

fabrica  o dos insumos agropecu rios, das opera  es de produ  o nas 

unidades agropecu rias, at  o processamento e distribui  o e consumo dos 

produtos agropecu rios 'in natura' ou industrializados" (apud MASSILON, 

2007, p. 20). 

 

 

O termo agribusiness se espalhoue pelo mundo na década de 1980 e foi traduzido no 

Brasil para agronegócio somente em meados da década de 1990, quando passou a ser aceito 

em livros, textos e jornais. Daí, então, surgiram cursos superiores voltados diretamente ao 

agronegócio (MASSILON, 2007). 

O conceito de agroindústria é, para Pages (1996), a incorporação de alguns aspectos 

organizacionais e trabalhistas da indústria na agricultura, que ocorreu de maneira gradativa, 

após o fim da Segunda Guerra Mundial, período fundamental para compreensão desse 

processo de incorporação. Com os países participantes da guerra devastados e com falta de 

mão-de-obra e de alimentos, viu-se a necessidade de aumentar a produção no meio rural. 

Processo pelo qual a indústria havia passado durante os processos de Revolução Industrial. 

Segundo Graziano da Silva (1991), após a década de 1960, com o processo de 

modernização presente no meio rural, ficou cada vez mais complicado no contexto brasileiro 

falar da agricultura sem correlacioná-la a indústria. 
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Para Delgado (1985 apud MAZZALI, 1995), houve uma mudança técnica da 

agricultura brasileira que foi fundamental para a consolidação da agroindústria. Esta 

articulação é observada com a relação da agricultura, com a indústria produtora de insumos e 

bens de capital agrícola e com a indústria processadora de produtos agrícolas. Com essa 

relação é possível mais acentuadamente vermos uma certa ausência de dependência dos 

recurso naturais e cada vez mais dependência dos meios de produção voltados à agropecuária. 

O modelo agroinustrial é desenvolvido pautado na economia e no desenvolvimento 

tecnológico, ao qual a agropecuária brasileira perpassou. Segundo Mazzali (1995), a retomada 

de uma política neoliberal, em conjunto com uma crise fiscal, culminou também no 

crescimento do setor agroindustrial. Como consequência a tais políticas, o Brasil foi inserido 

no mercado internacional, levando o estado a desenvolver políticas públicas voltadas ao 

interesse do setor agropecuário. 

Com isso, Mazzali (1995) aponta que a consolidação da agroindústria resultou na 

agregação de diversos interesses: (a) da agricultura com o setor industrial produtor de insumos 

e do (b) maquinário agrícola com a indústria processadora de produtos agrícolas. 

Para Malafon (1998), a agroindústria nada mais é que a relação presente entre a 

agricultura e a indústria. Existe uma absorvição de tecnologias por parte da agricultura 

fornecida pela indústria, pois 

 

[...] a premissa inicial é a de que ocorrem relações intersetoriais entre 

agricultura-indústria. A análise insere as relações agricultura-indústria na 

perspectiva da absorção de inovações tecnológicas na agricultura e nesse 

contexto o setor agrícola estaria inserido em complexos industriais balizados 

em seus dois extremos por setores industriais oligopolizados: a indústria para 

a agricultura - fornecedora de bens de capital e insumos para a agricultura - 

(denominado de setor a montante da agricultura); e a indústria da agricultura 

- processadora da matéria-prima agrícola - agroindústria - (denominado de 

setor a jusante da agricultura) (MALAFON, 1998, p. 55). 
 

 

Assim sendo, podemos inferir que mesmo estudadas de maneira separadas (a montante 

e a jusante), a agricultura e a pecuária acabam se ligando diretamente ao processo de 

industrialização, entre ambas as categorias. 

Bezerra e Cleps Jr (2004) destacam que a consolidação do processo de modernização 

agrícola da microrregião ocorreu na décima de 1980 e informam que concomitantemente ao 

processo de modernização houve o reconhecimento do potencial agroindustrial do Centro-

Oeste, todavia os autores evidenciam que 

 



23 

 

 

[...] a região passou a responder por 40% da produção nacional de grãos. 

Porém o aumento da produção não foi correspondido na mesma proporção 

pela implantação de unidades de armazenamento e esmagamento. No final 

da década de 1980, o quadro começa a modificar-se, pois foram implantadas 

as primeiras agroindústrias na região, que tinham como principal objetivo o 

aumento da competitividade (BEZERRA; CLEPS JR, 2004, p. 44). 

 

 

Silva, Mendonça e Lunas (2015) percebem o crescimento populacional como reflexo 

não somente da implantação das agroindústrias, mas de um fluxo migratório campo-cidade, 

também conhecido como êxodo rural, que tende a crescer graças ao processo de 

territorialização do agronegócio do milho e de outros grãos. Esse processo é o responsável 

pela formação das “cidades do agronegócio
1
”. 

Ainda de acordo com os autores, 

 

[...] a inversão do contingente populacional na região do Sudoeste goiano 

está ligada ao projeto de modernização/mecanização do campo(…), assim, a 

alteração da estrutura territorial produtiva da agricultura tradicional pelo 

agronegócio transforma não apenas a base econômica da região, mas 

também a estrutura social, a divisão social do trabalho, da renda e dos 

espaços rural e urbano, pela mudança da estrutura fundiária e concentração 

de terras (SILVA, MENDONÇA; LUNAS, 2015, p. 2). 

 

 

Com isso é possível observar, então, uma mudança na paisagem do sudoeste goiano, 

que se iniciou com a implantação da perdigão no município de Rio Verde. 

 

1.1 Organização territorial do Sudoeste Goiano 

 

O conceito de Território, segundo Souza (2013), vêm sendo utilizado não somente nas 

pesquisas voltadas à Geografia, por isso adquire características conceituais bastante amplas. O 

autor destaca que não é um conceito exclusivo nem da ciência geográfica, nem da língua 

portuguesa. Destaca ainda que o conceito de território é comumente confundido e/ou utilizado 

como sinônimo de espaço geográfico.  

Raffestin (1993) informa o quão é importante compreender que o espaço é anterior ao 

território e, por este motivo, durante muitos anos, ambos os conceitos foram confundidos e/ou 

trabalhados com sentidos aproximados. ParaRaffestin (1993, p. 143), o território é formado 

quando sintagmatiza-se o espaço, ou seja, “ao se apropriar do espaço, concreto ou 

                                                 
1
 São cidades que têm o seu crescimento apoiado ao agronegócio, a economia, a política e ao desenvolvimento 

dessas cidades, que estão associadas diretamente ao agronegócio (ELIAS; PEQUENO, 2007). 
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abstratamente o ator territorializa o espa o”. Dessa forma, é possível inferir que o território 

apoia-se no espaço para sua formação, mas é importante enfatizar que ambos possuem 

conceitos diferentes. Raffestin (1993, p. 144) pontua que 

 

[...] o espaço é de certa forma, dado como se fosse uma matéria prima. 

Preexistente a qualquer ação. Local de possibilidades, é a realidade material 

preexistente a qualquer conhecimento e a qualquer prática aos quais será o 

objeto a partir do momento em que um ator manifeste a intenção de dele se 

apoderar. 

 

 

Com isso é possível perceber que o território passa a ser desenvolvido graças às 

relações de poder desenvolvidas em um determinado espaço, assim sendo o espaço passa a ser 

primordial para que haja a formação de territórios. 

Analisando os estudos desenvolvidos por Raffestin (1998), Haesbaert (2004 e 2010) e 

Souza (2013), verificamos que o conceito de território está diretamente ligado ao poder. 

Haesbaert (2004) explica que o território tem a ver com o poder, mas destaca que tal poder 

não pode ser considerado apenas como político. Segundo o autor, o poder deve ser 

compreendido tanto no sentido mais concreto, de dominação, quanto no sentido mais 

simbólico, de apropriação. 

A microrregião sudoeste de Goiás foi uma das doze áreas cerradeiras contempladas 

com o POLOCENTRO, que foi fundamental para atrair produtores de grãos do sul do país 

para esse território. Os vários incentivos, associado ao baixo preço das terras nas 

microrregiões sul, sudoeste e sudeste do estado, resultaram na compra de grandes 

propriedades, com preços baixos e com dinheiro adquirido através da venda de terras mais 

caras, sobretudo no sul do país (BORGES, 2012). Segundo Carmo, Azevedo e Guimarães 

(2002), a microrregião foi se consolidando como pólo de produção agropecuária graças aos 

investimentos em tecnologia, pois 

 

[...] a Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano 

(Comigo) instalou um Centro Tecnológico em uma área de 114 hectares, 

aplicando em torno de R$ 500 mil em projetos de investigação científica e 

tecnológica nas culturas de milho, algodão, soja, trigo, sorgo e arroz. A 

iniciativa reúne a Comigo, a Agência rural, Embrapa, Fundação de Ensino 

Superior de Rio Verde, Centro Tecnológico de Pesquisa Agropecuária, 

Fundação Goiás, Cooperativa Central Agropecuária de Desenvolvimento 

Tecnológico do Paraná, Aventis, Basf, DuPont, Milenia Monsanto e Pioneer 

(O Popular, 9/03/2002). O desenvolvimento tecnológico propicia aumentos 

de produtividade: nos últimos anos, os produtores da região de Rio Verde 

conseguiram ganhos expressivos de produtividade, de 42 sacas de soja por 

hectare plantado para 50 sacas. Contudo, isso levou a um acentuado aumento 
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no preço da terra: há cinco anos atrás, 1 hectare na região de Rio Verde 

custava US$ 1.000; hoje pagam-se no mínimo US$ 2.500 (ÉPOCA, 2001) 

(CARMO; GUIMARÃES; AZEVEDO, 2002, p. 4).  

 

 

É possível constatar e perceber a construção de um novo território na microrregião 

Sudoeste de Goiás. O despertar crescente do agronegócio na região, somado às políticas 

públicas, ao aumento da produtividade, especialmente a de grãos, e a concentração fundiária, 

resultaram no aumento do preço médio do hectare dessa região, gerando um processo de 

reterritorização. Deste modo, vão surgindo novas forças e novos poderes, novas “fronteiras”. 

Borges (2012) explica que tanto o cultivo da soja quanto o cultivo da cana-de-açúcar 

são de fundamental importância pra a formação de agroindústrias no Brasil, que, conforme o 

autor, firmará um novo padrão de capital no campo brasileiro, um padrão cumulativo. O autor 

destaca ainda que 

 

[...] este novo padr o de acumula  o e reprodu  o do capital permite uma 

integra  o regional e uma nova Divis o Territorial do Trabalho, em que 

novos espa os s o agregados   essa dinâmica e moldados aos seus 

interesses, por meio de uma alian a entre o Estado e o capital privado. No 

caso espec fico do Sudoeste de Goi s, o cultivo da soja foi respons vel por 

uma nova dinâmica regional e pelo surgimento de agroindústrias, fi os 

importantes na transforma  o do espa o (BORGES, 2012, p. 4). 

 

 

A soja é um dos agentes fundamentais para a formação das agroindústrias no Brasil, 

mas existem também outros grãos que vão ganhando destaque e importância nesse processo, 

como é o caso do milho. 

As políticas públicas, a ação do Estado e o processo de modernização do campo foram 

fundamentais para a consolidação das agroindústrias na microrregião Sudoeste. Inúmeras 

agroindústrias começaram a chegar e a atuar na microrregião, principalmente as ligadas ao 

processo de armazenagem, processamento e escritórios de compra e venda de produtos 

agrícolas. Algumas empresas tem grande destaque dentro desse processo, graças a instalação 

delas em Goiás, como: a Caramuru Alimentos S/A
2
, a  argil Agr cola S/A

3
, a Coinbra S/A

4
 e  

                                                 
2
 O grupo  aramuru iniciou suas atividades em     , no munic pio de Maring  (PR), com a atividade de 

processamento de milho. Na d cada de    0 ocorreu a transfer ncia da administra  o da empresa e dos 

maiores investimentos para o estado de Goi s, consolidando a "op  o" pelo territ rio goiano. Em 1991, os 

propriet rios transferiram a matriz da "Carumuru Alimentos de Milho" de Apucurana para Itumbiara. No ano 

seguinte, implantaram a refinaria de  leo de soja, completando o ciclo de beneficiamento deste gr o 

(BORGES, 2012, p. 5). 
3
 Em Goi s, inicialmente, a empresa instalou escrit rios e unidades de arma enagem em v rios munic pios do 

Sudoeste de Goi s (Rio Verde, Jata , Portelândia,  hapad o do   u e Santa Helena), visando adquirir gr os, 
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COMIGO (BORGES, 2012). 

Essas empresa são fundamentais para o processo de reterritorização da microrregião 

sudoeste de Goiás e para o compreender da cadeia produtiva do milho. Estas agroindústrias 

fazem parte de quase toda a cadeia produtiva em estudo, pois estão diretamente ligadas à 

venda da semente, à venda de fertilizantes, à compra dos produtores, a moagem e a venda 

também do farelo e do grão, tanto no mercado interno, quanto no mercado externo. 

Finalizamos ressaltando de  maneira sumária esta seção, resaltamos que existem uma 

série de impactos que as agroindústrias geram nos locais onde são instaladas, tanto de 

categorias sociais quanto de ambientais, que interferem diretamente nas relações e qualidade 

de vida das pessoas. 

 

1.2 A Instalação da BrFood e as Consequências de sua Implantação no Sudoeste Goiano 

 

Segundo o site da BRF- Brasil Foods S. A., a perdigão foi fundada no ano de 1934, em 

Santa Catarina, por uma família de descendência italiana. Borges (2006) conta que a empresa 

começou em uma vila chamada “Villa de Perdi es”, que mais tarde se tornaria a cidade de 

Videira. A marca Perdigão com o símbolo das perdizes só surgiu  no ano de 1941. O 

crescimento da empresa está diretamente ligado ao processo de modernização do campo 

passado pelo país. 

Conforme apresentado por Borges (,), a Perdigão iniciou um processo de aquisição de 

outras empresas, também ligadas ao ramo alimentício, e aos poucos foi se tornando uma 

grande empresa. Tal política adotada pela Perdigão, 

 

[...] levou ao fortalecimento da empresa e ao aumento do seu patrim nio, 

mas tamb m ao endividamento, fato que provocou mudan a no controle 

acion rio da empresa em     , com a venda de suas a  es no mercado 

financeiro. Assim, a Perdig o deixou de ser uma empresa familiar para se 

tornar uma empresa composta por capitais de diferentes origens. A partir de 

ent o, a empresa passou a ser controlada pelo Grupo de Fundos de Pens o 

                                                                                                                                                         
sobretudo soja e milho, que s o armazenados e que at  200  eram levados para suas unidades produtoras mais 

pr  imas, como   o caso da unidade de Uberlândia (MG), ou s o remetidos para outras unidades produtivas, e 

ainda, e portados para a  argil Europ ia. Al m disso, possui outras unidades arma enadoras espalhadas por 

munic pios da mesorregi o do Sudoeste Goiano e duas unidades produtivas de fertili antes, uma em  om Jesus 

de Goi s e outra em Acreúna (BORGES, 2012, p. 5). 
4
 É controlada pela "holding" S. A. Louis Dre fus e  ie, sediada em Paris, e pertencente a um conglomerado de 

empresas com atividades em v rios pa ses (ao todo, s o mais de  5 escrit rios em 5  pa ses). A  oinbra 

iniciou suas atividades no  rasil, em    2, a partir da aquisi  o da empresa Com. e Ind. Brasileiras Coinbra S. 

A. (BORGES, 2012, p. 6). 
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do  anco do  rasil (Previ -  . ). Hoje, o capital da empresa est  sob poder 

de fundos de pens es, empresas e outros (BORGES, 2006, p. 116). 

 

 

A essa maneira, a Perdigão se tournou, segundo Costa (2005), uma das maiores 

companhias de alimentos da América Latina, atendendo o mercado nacional e internacional 

(mais de 90 países), fornecendo diretamente 30.943 empregos, além de mais de 5.800 

parceiras com produtores. O autor ainda explica que “a Perdig o, desde a d cada de    0 

ocupa o segundo lugar tanto na produ  o nacional como nas e porta  es  …  ocupa esta 

mesma posi  o n o s  no abate, mas tamb m na industriali a  o e vendas ao mercado 

interno, de carnes de aves e de su nos” (COSTA, 2005, p. 3). 

O projeto Buritis é resultado de um estudo detalhado da microrregião sudoeste de 

Goiás, bem como de uma marcha de empresas avinícolas e suinícolas para as áreas de 

Cerrado. Faveret Filho e Paula (s/d) destacam a chegada desse ramo em outras cidades, como 

o caso do projeto Ceval em Barreiras (BA) e do projeto Avipal em Feira de Santana.  

Faveret Filho e Paula (s/d) apontam que para a escolha dos locais para instalação das 

plantas industriais foi desenvolvido estudos, em busca de disponibilidade de grãos na região 

(segundo os autores, basicamente milho e soja), oferta de mão-de-qualificada e/ou tecnificada, 

incentivos discais, disponibilidade de carne bovina, infra-estrutura e boas condições 

climáticas. 

Os principais ingredientes para fabricação de ração para suínos e aves é o milho, o que 

representa dois terços do volume e do custo de produção. A quantidade de grãos produzidas, 

somado ao custo do frete, foram os critérios fundamentais para a escolha do município de Rio 

Verde receber a instação da fábrica de rações da Perdigão S. A. Para manter a produção de 

ração, a indústria recebe milho de um raio de mais de 120 km, que é responsável por 

abastecer, inclusive, a sede da empresa no município de Videira que fica a cerca de mil 

quilômetros de Rio Verde. É importante destacar que além do milho, a soja foi um importante 

fator a ser considerado para a implantação da fábrica de rações em Rio Verde. Existia na 

região uma indústria de esmagamento do grão para extração do óleo, mas, como a Perdigão 

não faz o uso do óleo e apenas do farelo, fechou uma parceria com a COMIGO e passou a 

consumir o farelo após o esmagamento. Além da grande oferta, com bons preços de milho e 

soja, a microrregião oferece grãos que poderiam substituir o milho para possíveis reduções de 

custo (FAVERET FILHO; PAULA, s./d.). 

Por ser um empreendimento grande, necessitaria de uma grande quantidade de mão-

de-obra e, portanto, de um município com mais de 100 mil habitantes. Após a escolha de Rio 
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Verde, intencificou-se um trabalho de capacitação, tecnificação e formação, pois o município 

não tinha tradição no ramo que seria instalado (frigorífico). 

Apesar de ser uma indústria voltada principalmente ao abate de aves e suínos, também 

trabalha no fabrico de determinados embutidos de carne bovina (a salsicha, por exemplo), por 

isso a importância de existir frigoríficos bovinos na região a ser escolhida, que cubra a 

demanda. Os incentivos fiscais são primordiais para a instalação da indústria. É importante 

destacar que a implementação do projeto aumenta a oferta de empregos que, 

consequentemente, proporcionará um crescimento urbano, bem como uma aceleração na 

economia local (FAVERET FILHO; PAULA, s./d.). 

Farveret Filho e Paula (s./d. p. 6) apontam que 

 

[...] em virtude das caracter sticas da cria  o de aves e su nos, buscava-se 

uma  rea com as seguintes caracter sticas: apro imadamente  00 m de 

altitude, bai a amplitude t rmica, regime pluviom trico est vel e bem 

distribu do. As e cessivas varia  es de temperatura, seja entre dia e noite ou 

ao longo do ano, afetam os animais, e igindo equipamentos que elevam os 

custos de produ  o. J  a regularidade pluviom trica redu  a incerte a quanto 

ao abastecimento de gr os. 

 

 

Além das questões ambientais, segundo os autores, fazia-se importante também um 

estudo detalhado da infra-estrutura do município ao qual a Perdigão se instalaria, e o que 

poderia e iria oferecer. Um projeto, como o Buritis, necessitaria de água, energia elétrica e 

gás. Os autores ressaltam que não somente a indústria faria uso de tais recursos, que também 

são fundamentais para o bom funcionamento das granjas parceiras. 

A empresa BRF- Brasil Foods S.A. surge após a união de duas das maiores empresas 

do ramo de produtos alimentícios e de proteínas animais: fusão das ações da Sadia S.A. ao 

capital da Perdigão S.A., que ocorreu no ano de 2011. Antes disso, a região em estudo 

contava com a presença do parque industrial da Perdigão S.A., localizado no município de 

Rio Verde, que foi instalado no ano se 1996. 

No que diz respeito as questões de impactos, Borges (2012) diz que: 

 

A instalação da Perdigão Agroindustrial S/A no Sudoeste de Goiás é, por si, 

um impacto no espaço regional, através da construção de sua planta 

industrial, de suas granjas e de loja comercial. Impacto, este, que se revela 

"motriz" ao desencadear outras mudanças, efeitos, impactos e 

transformações nos espaços local e regional (BORGES, 2006 p. 10-11).  
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É possível notar que a instalação de indústrias do porte da Perdigão S. A acarretou um 

crescimento urbano e, em consequência, surgiram novas oportunidades para a instalação de 

comércios e prestações de serviços. Esses tipos de empresas geram um impacto 

sócioeconômico muito grande nos municípios onde foram implantadas, pois modificam toda a 

estrutura fundiária e econômica, tanto no município quanto do seu entorno (BORGES, 2012). 

As pessoas enxergaram oportunidades de emprego com a instalação de plantas industriais, o 

que desencadeou uma série de modificações na paisagem e em toda a estrutura de 

funcionamento da região. 

 

1.3 Cadeia Produtiva 

 

Rech (2006) explica que o termo Cadeia Produtiva vem da tradução de um conceito 

que surgiu na França, filière, definido como as empresas que são responsáveis pela 

transformação de bens, transformando matéria prima em bens de consumo. Oashi (1999) 

acredita que o conceito de filière passou a ser uma importante ferramenta para a compreensão 

dos sistemas agroindustriais, pois o seu objetivo é a de compreender os sistemas industriais do 

ponto de vista econômico. O autor ainda destaque que, 

 

[...] o conceito de filíère surgiu na década de 30, na França e na Inglaterra, 

tendo como base fundamental a disciplina Economia Industrial. Em 

decorrência de sua origem na Ciência Econômica, ela naturalmente se 

desdobra em duas componentes : macroeconômica e outra microeconômica. 

Na maioria das publicações francesas, o conceito de filière é utilizado como 

instrumento de análise macroeconômica. 

 
 

Montiguad (1991) explica que as filières são um conjunto de atividades que se 

encontram em uma linha vertical. Conforme o autor, é necessário ao menos uma matéria 

prima, mas pode ser mais de um produto proponente a ser industrializando nessa linha. 

Pontua, ainda, que a principal vantagem do estudo da cadeia é a delimitação de um campo de 

investigação que permite ao pesquisador analisar as problemáticas, utilizando as ferramentas 

que o pesquisador avalia ser mais apropriado. 

Batalha (1997) diz que a análise em cadeia de produção é uma importante 

ferramenta da escola francesa de economia industrial, pois existem inúmeros conceitos ainda 

não fechados para tal conceito e que cabe à interpretação de cada pesquisador decidir a escola 

do conceito a ser utilizado em sua pesquisa. 
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Segundo Castro (2002), o conceito de cadeia produtiva surge como uma visão 

sistêmica, da produção agrícola. As cadeias produtivas buscam analisar e compreender os 

macroprocessos de produção, os processo produtivos, as gerências e as tecnologias inseridas 

na produção. A autora pontua, ainda, que a análise da cadeia permite uma análise de 

diferentes dimensões e de desempenho, qualidade, eficiência , competitividade, podendo 

abranger inclusive campos sociais. 

Brito (2001) aponta que cadeia produtiva nada mais é que a somatória de 

atividades econômicas que transformam e m diversos insumos as matériasprimas, até a 

chegada do produto ao seu consumidor final. Dentro desse processo, a matéria-prima pode 

sofrer transformações dentro do processo industrial. Ela ainda pode ser analisada partindo de 

uma perspectiva local, regional, nacional ou mundial.  

Labonne apud Malassis (1979) expõe que a cadeia produtiva se baseou em três  

subsistemas para a sua concepção: (i) produção (que leva em consideração o estudo de todos 

os insumos e das indústrias ligadas à produção de tais insumos), (ii) transferência (que 

consiste nos processos de transformações agroindustriais), e, por fim, (iii) o consumo (que 

permite verificar as forças do mercado e que, segundo o autor, é o foco do agronegócio).  

Os estudos voltados à formação do conceito de cadeia produtiva surgem na década de 

1980, no entanto ganha força na década seguinte, quando passa a ser utilizado pela Embrapa 

para analisar de maneira mais profunda o campo brasileiro, após as mudanças implemtadas no 

Brasil à época (JOHNSON et al., 1994). A caminho desse novo conceito, é preciso destacar 

importantes refências que desenvolveram pesquisas sobre o assunto, como Castro et al. (1995 

e 1998), Zylbersztajn (1994) e Batalha (1998), que buscaram um enfoque sistêmico no estudo 

de cadeia produtivas, ligadas especialmente ao agronegócio.  

O conceito de cadeia produtiva se constitui por um conjunto de ações econômicas e 

comerciais que consistem na valorização dos meios de produção e na sucessão de operações 

de transformações, capazes de serem separadas e ligadas entre si por encadeamento técnico e 

por relações financeiras e comerciais. Uma cadeia de produção agroindustrial pode ser 

dividida entre jusante (produto final) e a montante (matéria-prima); no caso da cadeia do 

milho, os limites dessa visão não são, às vezes, facilmente identificáveis. 

Embora o conceito de cadeia produtiva tenha como foco a produção agropecuária e 

florestal, verifica-se que é possível ultrapassar os limites da escala produtiva agroindustrial, 

pois 
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O conceito de cadeia produtiva foi desenvolvido como instrumento de visão 

sistêmica. Parte da premissa que a produção de bens pode ser representada 

como um sistema, onde os diversos atores estão interconectados por fluxos 

de materiais, de capital e de informação, objetivando suprir um mercado 

consumidor final com os produtos do sistema (CASTRO et al., 2002, p. 2). 

 

 

Portanto é necessário entender, conforme explica Castro et al. (2002), a cadeia 

produtiva como um instrumento sistêmico. É preciso, ainda, analisar todos os instrumentos 

que estão interligados dentro da complexidade da cadeia, para que, então, possamos entendê-

la. 

Furtado (2003) compreende que as cadeia produtivas podem ser compreendidas com 

uma análise aprofundada da região em que foi formada, pois, conforme o autor, é necessário 

entender as articulações das empresas e das forças econômicas presentes na cadeia e na 

relação desenvida com o lugar.  

Camargo (2003), quando realizou um estudo da cadeia produtiva sobre frutas, 

percebeu as múltiplas relações presentes dentro da cadeia. O autor destaca que existem inter-

relacionamentos entre empresas, produtores, indústrias, comerciantes, transportadores e vários 

outros importantes atores dentro de cada particularidade da  matéria-prima da cadeia. 

Haguenauer et al (2001) explica que todos os conjuntos de atividades, em todas as 

etapas de transformação da matéria-prima, até a elaboração do produto final, delimitam e 

fazem parte da composição de uma cadeia produtiva. Os autores destacam ainda que 

 

[...] em uma estrutura industrial razoavelmente desenvolvida é praticamente 

impossível a delimitação de cadeias produtivas no sentido estrito, dada a 

interdependência geral das atividades, além da possibilidade de substituição 

de insumos. Essa noção, no entanto, é fundamental para a conceituação de 

complexos industriais, definidos como conjuntos de cadeias produtivas que 

têm origem nas mesmas atividades ou convergem para as mesmas indústrias 

ou mercados. Em cada cadeia produtiva encontram-se indústrias 

estreitamente relacionadas por compras e vendas correntes, constituindo os 

principais mercados e/ou fornecedores das demais atividades participantes 

(HAGUENAUER et al, 2001, p. 6). 

 

 

Percebemos, em consonância os autores, que os Complexos Agroindustriais estão 

ligados diretamente com as cadeia produtivas, uma vez que são resultados da ligação de várias 

cadeias de produção. 

Para analisar a cadeia produtiva do milho, utilizamos o modelo proposto por Gerage et 

al (1998), que fizeram a divisão da cadeia produtiva do milho à montante e à jusante, 
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apontando os principais atores que fazem parte da cadeia, como pode ser observado no 

organograma trazido na  Figura 2, abaixo. 

Figura 1 - Organograma da Cadeia Produtiva do Milho  
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Fonte: Gerage et al. (1998) 
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Analisando a figura, podemos observar o quão complexa é uma cadeia produtiva e as 

várias ramificações que apresenta e possui. No mercado agroindustrial fica nítida a 

participação de vários ramos do chamado agronegócio, que estão inseridos na cadeia 

produtiva.  

No capítulo seguinte fizemos um aprofundamento sobre este organograma, detalhando 

e adentrando a realidade do milho, sobretudo no Sudoeste Goiano - o recorte temático desta 

pesquisa. 
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2 A PRODUÇÃO E O CONSUMO DO MILHO 

 

Em uma breve contextualização histórica, Freeimages (2015) conta que a 

domesticação do milho começou entre os anos de 12.000 e 8.000 a. C., na Mesoamérica. As 

civilizações pré-colombianas fizeram a descoberta de uma vegetação de gramínea com 

espigas sem sabugo e iniciaram a criação de lavouras com esta vegetação (teosinte
5
). Com o 

passar do anos, as comunidades foram fazendo cruzamentos (naturais ou não) de espécies 

diferentes, apurando os resultados e criando novas do que hoje se conhece como milho. As 

evidências de cultivo de milho mais antigas foram encontradas próximas ao Vale de Balsas, 

no Sudoeste do México. Foi apenas nos anos 6.000 a. C. que o milho chegou à América do 

Sul. 

Freeimages (2015) também destaca que após a chegada de Colombo na América, 

ocorre a descoberta desse cereal, que consequentemente foi levado à Europa e passou a ser 

distribuído e consumido pelo mundo. No Brasil, 

 

 ...  o milho era cultivado pelos  ndios muito antes do desembarque dos 

portugueses no sul da Bahia. sobretudo as tribos tupis e guaranis tinham no 

cereal o principal ingrediente de sua dieta, em forma de mingau, assado, 

cozido, na forma do cauim (bebida fermentada) ou ainda como pipoca. a 

canjica originalmente era uma pasta de milho puro, que depois recebeu o 

acr scimo de leite, a úcar e canela pelos portugueses, ganhando adapta  es, 

como o mungun   (nome africano para milho cozido com leite) e o curau, 

feito com milho mais grosso  a pamonha era um bolo grosso de milho ou 

arro , envolvido em folhas de bananeira. Ap s a chegada dos portugueses e 

o in cio do processo colonial, seu consumo aumentou e novos produtos   

base de milho se incorporaram aos h bitos alimentares dos habitantes de 

todo o territ rio nacional. Era consumido diferentemente dos países andinos 

e norte americanos, o consumo dos nativos era do milho verde 

(FREEIMAGES, 2015 p. 95). 

 

Desde então, o milho passou a ser utilizado em larga escala e em suas mais variadas 

formas, de ração animal a diferentes variações voltadas ao consumo humano, até a produção 

de biocombustíveis. Holanda (1994) conta que no Brasil, no século XVIII, é possível destacar 

uma infinidade de produtos feitos com milho, cada província com sua culinária. Destaca as 

diferentes formas de utilização do milho para fazer pipoca, canjica, pamonha, curau, farinha, 

cachaça, fubá, cuscuz, ração, bolos etc., como é possível verificar no quadro 1. Assim, o 

milho foi durante séculos a principal fonte de carboidratos dos povos brasileiros. O arroz 

                                                 
5
 Segundo a EMBRAPA (JORGE, 2004), é um tipo de vegetação primitiva do milho. 
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apenas foi inserido nos hábitos alimentares do brasileiro em meados do século XVIII, no 

estado de São Paulo. 

 

Quadro 1 - Usos do milho 

Destinação Forma/Produto Final 

Uso Animal Direto  
Silagem; Rolão; Grãos (inteiro/desintegrado) para aves, suínos 

e bovinos.  

Uso Humano Direto de 

Preparo Caseiro  

Espiga assada ou cozida; Pamonha; Curau; Pipoca; Pães; 

Bolos; Broas; Cuscuz; Polenta; Angus; Sopas; Farofa.  

Indústria de Rações  
Rações para aves (corte e postura); outras aves; Suínos; 

Bovinos (corte e leite); Outros mamíferos.  

Indústria de Alimentos 

Produtos Finais  

Amidos; Fubás; Farinhas comuns; Farinhas pré- cozidas; 

Flocadas; Canjicas; Óleo; Creme; Pipocas; Glicose; Dextrose.  

Intermediários  
Canjicas; Sêmola; Semolina; Moído; Granulado; Farelo de 

germe.  

Xarope de Glucose  

Balas duras; Balas mastigáveis; Goma de mascar; Doces em 

pasta; salsichas; salames; Mortadelas; Hambúrgueres; Outras 

carnes processadas; Frutas cristalizadas; Compotas; Biscoitos; 

Xaropes; Sorvetes; Para polimento de arroz.  

Xarope de Glucose com alto 

teor de maltose  
Cervejas  

Corantes Caramelo  Refrigerantes; Cervejas; Bebidas alcoólicas; Molhos.  

Maltodextrinas  
Aromas e essências; Sopas desidratadas; Pós para sorvetes; 

Complexos vitamínicos; Produtos achocolatados.  

Amidos Alimentícios  

Biscoitos; Melhoradores de farinhas; Pães; Pós para pudins; 

Fermento em pó; Macarrão; Produtos farmacêuticos; Balas de 

goma.  

Amidos Industriais  

Para papel; Papelão ondulado; Adesivos; Fitas Gomadas; 

Briquetes de carvão; Engomagens de tecidos; Beneficiamento 

de minérios.  

Dextrinas  

Adesivos; Tubos e tubetes; Barricas de fibra; lixas; Abrasivos; 

Sacos de papel; multifolhados; Estampagem de tecidos; 

Cartonagem; Beneficiamento de minérios.  

Pré-Gelatinizados  Fundição de peças de metal.  

Adesivos  

Rotulagem de garrafas e de latas; Sacos; Tubos e tubetes; 

Fechamento de caixas de papelão; Colagem de papel; madeira 

e tecidos.  

Fonte: Jornal Agroceres (1994) 
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Cabe destacar também uma forte ligação da culinária goiana com o produto em 

estudo, que faz uso do milho em diversos pratos típicos, como é o caso da pamonha, que 

acabou virando um dos símbolos da cultura alimentícia do estado. É muito comum, sobretudo 

nas famílias mais tradicionais do estado, as pamonhas, que são feitas para comemorar a boa 

produção do milho e confraternizar. Em razão de ter se tornado um dos pratos típicos da 

culinária goiana, é encontrada em quase todas as cidades do estado as pamonharias, que 

atendem e agradam as mais diversas classes sociais. 

Para desenvolver um estudo aprofundado desse grão, segundo a Empresa Brasileira 

de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA), é preciso levar em consideração que 

 

[...] o desenvolvimento da produ  o e do mercado do milho deve ser 

analisado, preferencialmente, sob a  tica das cadeias produtivas ou dos 

sistemas agroindustriais (SAG). O milho   insumo para a produ  o de uma 

centena de produtos, por m, na cadeia produtiva de su nos e aves,   

consumido aproximadamente 70% do milho produzido no mundo e entre 70 

e 80% do milho produzido no Brasil (EMBRAPA, 2005, p. 1). 

 

 

Sendo assim, discorremos sobre a produção e o consumo do milho a partir de uma 

escala macro, caminhando para o recorte de área proposto para a pesquisa, para que se possa 

então compreender a cadeia produtiva do produto na microrregião Sudoeste de Goiás. Mas 

para entender a cadeia produtiva, antes foi necessário compreender o que foi a Revolução 

Verde e como foi a sua inserção no estado de Goiás, especialmente na microrregião em 

estudo. Ademais, buscamos compreender também o processo de modernização do campo. 

 

2.1 A Revolução Verde e a Modernização do Campo 

 

O crescimento agroindustrial está diretamente ligado à Revolução Verde e ao processo 

de modernização do campo. Por essa perspectiva, discutimos os impactos do pacote da 

Revolução Verde associados à modernização do campo e a produção e consumo do milho, em 

diferentes recortes espaciais, partindo de uma escala global até chegar ao recorte espacial 

proposto para aprofundar/embasar a nossa proposta. 

Para Albergoni e Pelaez (2007), a Revolução Verde surgiu com o avanço dos estudos 

científicos e conhecimentos, principalmente na química e na biologia. Graças a tais avanços, 

definia-se um caminho para os avanços tecnológicos baseado no uso intensivo de insumos 

químicos (fertilizantes e pesticidas). Cunha et al. (2010, p. 23) corroboram essas informações 

e nos alertam ao explicarem que 
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[...] a Revolu  o Verde fundamentou-se no uso de tecnologia em agricultura, 

com vistas   eleva  o de rendimentos, envolvendo, particularmente, novas 

cultivares, maior quantidade de adubo e uso intensivo de  gua. Eram, acima 

de tudo, as leis de Mendel postas em pr tica na cl ssica tr ade “sementes, 

fertili antes e  gua”. Por que isso aconteceu  N o h  e plica  o única, mas 

sim redes de e plica  es. Para come ar, devemos desmistificar ideias 

erradas ou distorcidas. E a primeira delas   essa: “A Revolu  o Verde nos 

pa ses pobres seria resultante da ajuda humanit ria das na  es ricas”. Em 

parte sim, mas n o totalmente. Uma outra: “A Revolu  o Verde foi uma 

estrat gia das corpora  es multinacionais para vender adubos e pesticidas”. 

Essas empresas, certamente, encontraram na Revolu  o Verde uma 

motiva  o para vender seus produtos, mas a iniciativa n o partiu delas. 

Ainda: “A Revolu  o Verde foi um fen meno e clusivo dos pa ses pobres”. 

Totalmente falsa, pois foi um fen meno global. E, os questionamentos: “A 

Revolu  o Verde foi um fracasso ou um sucesso ”, “A Revolu  o Verde 

exacerbou a fome no mundo ” e “A Revolu  o Verde acabou ”. Respostas: 

Depende do crit rio de sucesso. Por um lado aumentou a produ  o de 

alimentos, mas n o acabou com a fome, pois a proposta apenas tangenciou a 

quest o da pobre a. Mas, certamente, n o foi uma trag dia como apregoam 

muitos (poderia ter sido pior!). Quanto   resposta para a pergunta sobre o 

fim da Revolu  o Verde, vale di er que acabou no sentido de que n o   mais 

novidade. Tornou-se a pr tica padr o na agricultura mundial. 

 

 

Pelo excerto, compreendemos que o pacote implementado no Brasil e no mundo foi 

inserido sem a mínima preocupação ambiental. São implementadas mudanças no cultivo, 

plantio e colheita sem um estudo que se preocupasse com os impactos socioambientais. Em 

uma reportagem realizada pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da 

Unicamp, Octaviano destaca a Revolução Verde como 

 

[...] a difusão de tecnologias agrícolas que permitiram um aumento 

considerável na produção, sobretudo em países menos desenvolvidos, que 

ocorreu principalmente entre 1960 e 1970, a partir da modernização das 

técnicas utilizadas. Embora tenha surgido com a promessa de acabar com a 

fome mundial, não se pode negar que essa revolução trouxe inúmeros 

impactos sociais e ambientais negativos (OCTAVIANO, 2010, p. 1). 

 

 

Octavino (2010) explica que coom o discurso da necessidade de suprir naquele 

momento a falta de alimentos e a fome mundial, a Revolução Verde ganha destaque, 

importância e relevância em todo o mundo, com evidência maior na adoção ds países ditos 

subdesenvolvidos. No caso brasileiro, por exemplo,  

 

[...] entre 1970 e 1985, o aumento na produção de alimentos básicos para a 

população foi de 20%, enquanto que a de produtos de exportação (cacau, 

soja etc) cresceu da ordem de 119 a 1.112%. O país ocupa hoje lugar de 
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destaque entre os países exportadores de alimentos, contrastando com uma 

população de milhões de subnutridos (OCTAVIANO, 2010, p. 1). 

 

 

Consequentemente é possível afirmar que a adoção do pacote tecnológico da 

Revolução Verde vai muito além de uma preocupação em acabar com o problema da fome em 

nível nacional e internacional, uma vez que se priorizou a produção voltada para o mercado 

de exportação. Octaviano (2010) destaca, no que se refere ao Brasil, o aumento da 

concentração fundiária em função da expulsão do pequeno proprietário rural, a partir da 

década de 1970. 

Brum (1988) relata que os primeiros países a receberem o pacote da Revolução Verde 

foram o México, a Filipinas e os Estados Unidos. Nesses países foram desenvolvidas 

importantes pesquisas e experiências agrícolas lideradas pela  Fundação Rockefeller. Em sete 

anos de implementação do pacote proposto pela Revolução Verde, o México conseguiu 

quadruplicar sua produtividade de trigo. Nos Estado Unidos, as pesquisas foram voltadas para 

o milho e o trigo, enquanto nas Filipinas para o arroz. Ainda segundo o autor, com os 

resultados positivos gerados por estes países, foram sendo inseridas o projeto e outros 

produtos em outros países. 

Octaviano (2010) revela que o pacote da Revolução Verde foi adotado no Brasil a 

partir da década de 1960, época em que o país passava por uma ditadura militar. Todavia, 

assim como no restante do mundo, o pacote surgiu com o intuito de modernizar o campo, com 

novas técnicas de produção, de insumos agrícolas e de mecanização. Por este motivo, houve 

uma tendência à implantação de monoculturas com plantas híbridas, uso de fontes de energias 

não renováveis, uso intensivo de agrotóxicos, defensivos agrícolas e sementes geneticamente 

modificadas. 

Albergoni e Pelaez (2007) apresentam os resultados e justificam a crescente da 

produtividade média graças ao uso dos insumos e avanços tecnológicos que surgiram. De 

acordo com as autoras, a produtividade média dos cereais dobrou em 30 anos, o que resultou 

de fato em um aumento de 7% na quantidade total de alimento produzidos. Por outro lado, 

também enfatizam os danos socioambientais trazidos com o uso do pacote, a legalização e a 

descoberta de uma série de insumos, como a “into ica  o humana e animal  surgimento de 

pragas mais resistentes  contamina  o da  gua e do solo  eros o  e salini a  o do solo” 

(ALBERGONI; PELAEZ, 2007, p. 39). 

Octaviano (2010, p. 2) salienta que junto à Revolução Verde 
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[...] foram criadas políticas públicas para adoção do novo modelo por parte 

dos agricultores. Entre elas, pode-se citar o crédito subsidiado atrelado à 

compra de insumos como agrotóxicos e adubos. A criação de órgãos de 

pesquisas nacionais e estaduais para dar suporte ao modelo também é 

considerada como um incentivo, junto ao treinamento, no exterior, dos 

professores das faculdades de agronomia e a criação de um serviço de 

extensão rural para levar a tecnologia até o agricultor. 

 

 

Em consequência a isso é possível perceber, então, que as mudanças propostas na 

Revolução Verde não chegaram de maneira igualitárias a todos os proprietários de terras. É 

possível, com um olhar mais crítico, perceber que um grupo específico de proprietários de 

terras foram beneficiados com o pacote que aos poucos foi sendo implementado.  

Para Brum (1988, p. 48), “a internacionalização da pesquisa agrícola tornou-se a 

vanguarda do processo de modernização da agricultura”.  A essa maneira, faz-se necessário 

destacar também o processo de modernização do campo associado à Revolução Verde.  

Nessa perspectiva, para compreender a modernização no campo ou em qualquer outra 

área de estudo, primeiramente, é fundamental entender o conceito de modernização. Castilho 

(2010, p. 127) analisou detalhadamente e apresentou dois sentidos para este conceito: “um 

que envolve a infraestrutura econ mica, a base t cnica e os meios de produ  o e outro que 

envolve os aspectos pol ticos e ideol gicos”. Entretanto, o autor pondera que apesar da 

modernização estar associada aos avanços tecnológicos, nem sempre pode ser observada por 

esta perspectiva. 

No que concerne à modernização no campo, Castilho (2010) salienta que esse 

processo está diretamente relacionado com as transformações que os meios de produção 

passaram, bem como as estruturas econômicas, políticas, culturais e territoriais. E com tal 

conceito é possível observar as transformações que vêm acontecendo no espaço rural 

brasileiro ao longo dos anos. 

Para Ribeiro (2003), o processo de modernização do campo brasileiro ocorreu por 

intermédio das ações do Estado, que desenvolveu políticas de financiamento desse setor.  A 

autora ainda correlaciona a modernização do campo com o aumento do capital industrial, o 

que culminou, a partir da década de 1960, no surgimento e na consolidação das 

agroindústrias. Tais políticas públicas são fundamentais para compreender a formação de 

cooperativas voltadas à agricultura, como é o caso da Cooperativa Agroindustrial dos 

Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO), que mais tardar foi de fundamental 

importância para a instalação do Perdigão no município de Rio Verde.  
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O Brasil passou por uma série de políticas públicas voltadas à modernização e à 

industrialização do país. A autora destaca a Era Vargas e o Plano de Metas implementados 

pelo Governo Juscelino Kubitschek como símbolo da modernização e integração do território 

nacional, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (RIBEIRO, 2003). O 

processo de modernização do campo brasileiro evidencia a aquisição de maquinários 

agrícolas. De acordo com o levantamento de Ribeiro (2003), houve um aumento de mais de 

50% na quantidade efetiva de tratores inseridos no campo no período entre a  década de 1940 

e a década de 1970. A partir do ano de 1965 até o ano de 1980, o proprietário rural pôde 

contar com o crédito rural
6
 para “moderni ar” sua propriedade. 

Ainda de acordo com Ribeiro (2003), várias medidas foram adotadas pelos governos 

da época afim de impulsionar o mercado rural, destacando-se a consolidação da Política de 

Garantia de Preços Mínimos, implementada em 1966, e a instituição do Seguro Rural 

(PROAGRO), em 1973; que serviram de estímulo ao setor industrial, sendo fundamental para 

a produção de tecnologias voltadas ao setor rural. Tais medidas políticas foram de suma 

importância para a modernização tecnológica do meio rural, que associadas à Revolução 

Verde e pautada em técnicas de correção, fertilização, combate às pragas e doenças, bem 

como o uso de equipamentos modernos no campo, foram denominados como Pacote 

Tecnológico. Ainda há que ressaltar a criação da Empresa Brasileira de Pesquisas 

Agropecuárias (EMBRAPA), em 1972, como importante elemento de pesquisa para a 

modernização do campo brasileiro. 

É importante destacar, ainda, o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 

(POLOCENTRO), instituído por um decreto federal, que tinha como principal objetivo 

desenvolver e modernizar as atividades agropecuárias da região Centro Oeste e do Oeste de 

Minas Gerais (áreas de Cerrado), aproveitando o caráter industrial desses locais. Segundo 

Jesus (1988, p. 34), “O programa consistia na conjugação de pesquisas, assistência técnica, 

reflorestamento, crédito rural, financiamento de patrulhas motomecanizadas, bem como 

ampliação da infra-estrutura de apoio (transportes, energia, armazenamento e etc)”.  

                                                 
6
 Do ponto de vista da pol tica agr cola, tratava-se de aumentar a produ  o e produtividade do setor buscando um 

crescente e cedente agr cola a ser canali ado para o mercado e terno e cuja produ  o apresentasse custos que 

possibilitassem coloc -lo de forma competitiva nesse mercado. Esse aumento de produ  o e produtividade 

seria obtido atrav s da aloca  o de recursos na agricultura que propiciariam a incorpora  o de novas t cnicas 

e/ou o seu uso disseminado no conjunto de produtores agr colas. O aumento da demanda por m quinas, 

equipamentos e insumos para uso na agricultura gerada desta forma obedecia aos interesses da indústria 

nacional produtora desses itens que tinha necessidade de ampliar, de forma significativa, o mercado para a sua 

produ  o em crescimento (F RSTENAU, 1987). 
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É importante mencionar outra política pública que culminou no processo de 

modernização e uso das terras cerradeiras, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), 

previsto na Constituição Federal de 1988 e que tem como objetivo principal contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social da região Centro-Oeste. 

Apesar dos incentivos e das políticas voltadas ao produtor rural, cabe salientar que tais 

medidas não foram desenvolvidas para o pequeno produtor. Como bem aponta Sorj (2008, p. 

69), 

 

 ...  o cr dito rural n o foi distribu do de forma eq itativa entre o conjunto 

dos produtores. Eles foram utili ados basicamente pelos m dios e grandes 

propriet rios, ficando os pequenos produtores, especialmente os mais pobres, 

marginalizados. Isso tem sido demonstrado por an lises de campo e aparece 

claramente quando   considerada a estrutura dos produtos e regi es para 

onde se dirige o cr dito rural. 

 

 

Reflexos de tais medidas são observadas na contemporaneidade. Em visitas técnicas e 

trabalhos de campos foi possível observar cada vez mais o grande e médio produtor repleto de 

maquinários e subsídios, enquanto o pequeno produtor luta para manter ativa a sua pequena 

produção para não se ver obrigado a vender sua terra ao grande e médio produtor. 

Brum (1988) ratifica esses aspectos ao explicar que 

 

[...] atrás dos aparentes objetivos generosos e humanitários da “Revolu  o 

Verde” ocultavam-se poderosos interesses econômicos. A “Revolu  o 

Verde” serviu de carro-chefe para ampliar no mundo a venda de insumos 

agrícolas modernos: máquinas, equipamentos, implementos, fertilizantes, 

defensivos, pesticidas, etc. Sem dúvida, uma forma inteligente de os grupos 

econômicos internacionais realizarem a expansão de suas empresas e de seus 

interesses com extraordinária rapidez e eficiência (BRUM, 1988, p. 49). 

 

 

Brum (1988) ainda enfatiza que o processo de modernização do campo no Brasil não 

foi associado a uma reforma agrária, o que acarretou graves problemas sociais. Classifica a 

modernização como “conservadora” e excludente, na qual a minoria que se organiza de forma 

empresarial foi bem favorecida, enquanto os pequenos proprietários rurais vão sendo 

progressivamente marginalizados ante a esse processo. 

Versar sobre o processo de implementação do pacote de Revolução Verde junto ao de 

modernização do campo no Brasil e no mundo nos permitiu compreender o impacto que tais 

medidas levaram à produção e a produtividade na agricultura de modo geral. Mas, como 

apresentado na introdução, o estudo tem um olhar voltado para o milho; sendo assim, é 
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importante entender como o produto está inserido em meio aos processos revolucionários, 

que, adiantando, teve aumento de produção e de produtividade. 

 

2.1.1 Os impactos da Revolução Verde na produção de milho em Goiás  

 

Ao analisar os dados do Censo Agropecuário dos períodos que antecedem a chegada 

do pacote de Revolução Verde e dos períodos que a sucedem, é possível perceber que a 

proposta de aumento da produtividade consegue ser efetivado, sobretudo no estado de Goiás, 

que era conhecido como a grande fronteira agrícola do país. 

Segundo Jesus (1988), o principal implícito para a expansão agropecuária nos cerrados 

consistia na inadequação do solo ao uso dos sistemas de manejo primitivo, que pode ser 

superado com a utilização de insumos bem como o uso intensivo de capital. 

Ao analisar a figura 1 é possível perceber o quão importante foi o processo de 

modernização do campo somado ao pacote da Revolução Verde para um grande aumento da 

produtividade do milho em Goiás. Cabe ressaltar que o estudo em destaque é para a produção 

do milho, mas que o aumento de produção é observado em quase todos os produtos 

produzidos. Para que se possa realizar uma comparação mais aprofundada é apresentado 

também a área plantada em hectares, conforme os censos agropecuários. 

 

Gráfico 1 - Produção de milho em Goiás (1960/2017) 

Fonte: IBGE (2018) – Adptado pelo autor (2019) 

 

Com a leitura do gráfico é possível verificar uma informação de teor crescente em 

relação à sua produção, bem como a sua área plantada. Do ano de 1960 para o ano de 1975, 
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nota-se que a produção de milho no estado de Goiás dobrou, mas é necessário observar que há 

um grande crescimento da área plantada. Um aumento considerável pode ser analisado 

também do ano de 1985 para o ano de 1996, onde há um acréscimo de apenas 200 mil 

hectares da área plantada. Salienta-se também a produção de 2006, que foge da tendência do 

gráfico e apresenta uma queda de 0,7% da produção, quando comparado com o ano de 1996, 

o que pode ser justificado quando observamos a área plantada desse mesmo ano, que foge à 

tendência do gráfico, pois apresenta um crescimento negativo. 

Quando comparamos os resultado do ano de 2006 aos resultado de 2017 é possível 

observar um aumento considerável na produção. Nesse intervalo de onze anos há um 

crescimento de 71% da produção de milho em Goiás, assim como um crescimento de área 

plantada de mais 262%. Para justificar essa ocorrência é possível relacionar o cultivo do 

milho safrinha que antes não era produzido, mas, graças aos avanços tecnológicos, passa a ser 

produzido também após a safra, o que culminou na elevação da produção. 

 

2.1.2 Os impactos da Revolução Verde na produção de milho no Sudoeste de Goiás 

 

Ao analisar os dados de produção de milho nos municípios que compõe o Sudoeste 

Goiano, observamos que a microrregião em estudo segue a tendência estadual, nacional e 

mundial de produção, após a implementação da Revolução Verde.  

Os dados contidos na Tabela 1 apresentam o crescimento da produtividade do milho 

no Sudoeste de Goiás. 

 

Quadro 2 - Produção de milho (em toneladas) nos municípios da microrregião Sudoeste de 

Goiás apresentados nos censos agropecuários (1960/2017) 

Municípios 1960 1970 1975 1980 1985 1996 2006 2017 

Acreúna - - - 200000 62000 90350 27011 91387 

Aparecida do Rio Doce - - - - - 345 345 - 

Aporé 526 1020 807 560 3075 3209 3209 13730 

Cachoeira Alta 1127 2231 6120 10810 1621 4290 5800 4171 

Caçu 924 2073 4800 11040 6258 2944 5786 - 

Castelândia - - - - - 1950 1950 5226 

Chapadão do Céu - - - - - 212966 212966 423776 

Gouvelândia - - - - - 13300 10624 942 

Itajá 1348 2171 1461 1850 3648 2949 443 - 

Itarumã 1233 2229 2700 10120 3485 2412 3276 10889 
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Jataí 2834 3537 5310 6800 8175 196674 196674 1236813 

Lagoa Santa - - - - - - 16 120 

Maurilândia - 2570 20400 19600 31620 7200 7200 32503 

Mineiros 1849 2518 2074 2850 9800 43417 43417 470478 

Montividiu - - - - - 153000 153000 842950 

Paranaiguara - 2335 - 7500 1890 18000 - 1927 

Perolândia - - - - - 49157 49157 200017 

Quirinópolis 8301 23683 60000 56389 38450 77340 4538 63155 

Rio Verde 6983 23148 162000 55440 135480 249500 249500 1824707 

Santa Helena de Goiás 7172 7669 85000 105000 36600 93030 93030 171424 

Santa Rita do Araguaia 442 410 605 615 640 900 900 17244 

Santo Antônio da Barra - - - - - 9000 9000 31176 

São Simão 941 1282 960 6300 669 1100 721 150 

Serranópolis 1051 866 380 900 1600 22496 22496 148793 

Turvelândia - - - - - 26000 516 41243 

Fonte: IBGE (2018) – Adptado pelo autor (2019) 

 

Ao analisar a tabela 1 é preciso mostrar alguns destaques. Por se tratar de dados 

antigos, alguns municípios não apresentam informações de determinados anos, por não 

existirem naquela época ou por não terem repassados os valores ao IBGE. Cabe frisar que 

algumas referências nos passam a sensação de estarem errados, por fugirem da tendência de 

crescente. Quando observamos o crescimento da área de produção do estado de Goiás, 

podemos perceber essa tendência em todos os municípios do estado. Logo há o crescimento 

da produção, mas há também o crescimento da área plantada. É possível, então, fazer uma 

análise mais aprofundada ligando o crescimento da produção e das áreas plantadas com a 

chegada do pacote da Revolução Verde no estado, principalmente no Sudoeste Goiano, que é 

a crucial entrada do agronegócio no estado. 

Conforme observado na tabela 1, alguns municípios têm destaque na produção do 

milho, mesmo antes da chegada da Revolução Verde. Municípios como Jataí, Rio Verde e 

Santa Helena de Goiás, por exemplo, apresentavam destaque em relação à produção de milho. 

É importante salientar que há um crescimento da produção e da produtividade em todo o 

estado após a Revolução Verde. 

 

2.2 A Produção de Milho No Mundo 
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O milho é produzido em quase todos os países do mundo, uma vez que é um cereal 

que faz parte da cadeia alimentar do ser humano e de outras espécies. A figura 2 apresenta os 

principais países produtores de milho do mundo em toneladas, segundo a United States 

Department of Agriculture (USDA). 

 

Gráfico 2 - Produção mundial do milho 2018 (t) 

 
Fonte: USDA (2018) – Adptado pelo autor (2019) 

 

Observando a figura 2 é possível destacar os Estados Unidos, a China e o Brasil como 

os três principais produtores de milho do mundo. Há um destaque também para a produção de 

milho da União Europeia, da Argentina, do México, da Ucrânia, da Índia, do Canadá e da 

Rússia, que juntos compõem os nove países com maior produção de milho do mundo. A 

coluna chamada de outros representa todos os demais países produtores de milho, que ao todo 

totalizaram mais de seis mil toneladas do produto. 

De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) (GUTH, 

2017), a produção mundial de milho em 2017 foi de 1.033.471 milhões de toneladas. Os 

maiores produtores mundiais de milho são os Estados Unidos, a China, o Brasil e a União 

Europeia, descartando a somatória dos outros países, como pôde ser observado na figura 2. 

Realizando um estudo comparativo entre os dados coletados pela CONAB (GUTH, 2017) 

com os dados apresentados por Otto, Neves e Pinto (2012), é possível perceber que nos 

últimos sete anos, apesar de os estadunidenses serem os maiores produtores, o crescimento de 

sua produção foi de apenas 13,6%, enquanto o crescimento na China foi de 21,3%. A 

produção brasileira teve o maior crescimento quando comparado aos quatro maiores 

produtores de milho do mundo, um total de 65,2%, enquanto a União Europeia teve um 

crescimento de 34,2%. 
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Gráfico 3 - Maiores países produtores de milho nos anos de 2011 e 2017 

 
Fonte: Otto, Neves e Pinto (2012) e CONAB (2018) – Adptado pelo autor (2019) 

 

Analisando a figura 3, verificamos uma crescente na produção de milho nos principais 

países produtores. Em 2017, a safra total de grãos de milho no Brasil foi de 95 mil toneladas, 

contudo a produção é menor que a dos Estados Unidos (339,5 mil toneladas) e da China (215 

mil toneladas). Otto, Neves e Pinto (2012) afirmam que ao longo dos últimos 50 anos a 

produção mundial de milho cresceu 315% e a área plantada cresceu apenas 60%, o que 

demonstra que a produtividade foi alta ao longo do período. É possível, então, justificar tal 

crescimento, mais de 300% da produção, pelo pacote de mundialmente conhecido como 

Revolução Verde. 

Em 2017, o consumo mundial do milho foi de mais de 710 mil toneladas, segundo o 

CONAB (GUTH, 2017), o que representa um aumento de mais de 15% quando comparado 

com o ano de 2011, 

 

[...] tal elevação tem sido impulsionada, sobretudo, por uma mudança nos 

padrões de alimentação da população mundial, provocada pela combinação 

entre aumento populacional, urbanização, elevação da renda nos países em 

desenvolvimento e utilização da cultura para produção de biocombustíveis, 

principalmente nos EUA (OTTO; NEVES; PINTO, 2012, p. 46). 
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Atualmente há um aumento nos programas de energia renováveis, pois em alguns 

casos ocorre o uso do milho para a produção de etanol
7
. Logo se verifica uma conversão de 

parte da produção de alimentos para a transformação em biocombustíveis. A demanda por 

milho é crescente, ou seja, é necessário investimentos em pesquisas e políticas de incentivo 

(como as apresentadas no tópico 1.1) para manter o progresso, sempre preservando o 

equilíbrio entre a produção e o consumo. 

Quando comparamos os maiores produtores de milho mundiais, com os maiores 

exportadores de milho, observamos um cenário novo apresentado no figura 4.  

 

Gráfico 4 - principais países  produção x consumo do milho em toneladas do Mundo 2017-

2018) 

 
Fonte: CONAB (2018) – Adptado pelo autor (2019) 

 

Analisando os dados trazidos no gráfico, nota-se que países como Estados Unidos,  

Argentina, Ucrânia e Brasil são auto-suficientes em relação à produção de milho, obtendo, 

inclusive, uma produção excedente. A União Europeia e a China não são auto-suficientes,  por 

isso são os principais consumidores do excedente da produção dos demais países. Na figura 5 

é apresentada  uma comparação entre os países que mais exportaram milho nos últimos anos. 

 

Gráfico 5 - Principais exportadores mundiais de milho (2014-2018) 

                                                 
7
 O etanol é produzido através da fermentação de amido e de outros açúcares, pode ser obtido através da cana de 

açúcar, milho, beterraba, etc. Porém, a cana é matéria-prima mais utilizada porque possui uma alta 

produtividade. 
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Fonte: CONAB (2018) - Adptado pelo autor (2019) 

 

A interpretação da figura 5 comparativamente com a figura 4 evidencia que os países 

com excedentes são os países que mais exportam o produto, mas, segundo dados da CONAB 

(2018), o excedente da produção é comercializado também para países das Américas, Ásia, 

Europa, África e Oceania, que não aparecem no cenário de maiores produtores e que, 

portanto, necessitam importar o produto para suprir suas necessidades. 

 

2.2.2 A Produção e o consumo do milho no Brasil  

 

Garcia et al (2006) aponta que a produção do milho no Brasil é caracterizada pelo 

plantio em duas épocas: (1) durante o verão (primeira safra), que ocorre no período de chuva 

que varia de região para região (agosto na região Sul, outubro/novembro nas regiões Sudeste e 

Centro-oeste e em janeiro nas regiões Norte e Nordeste); e (2) segundo plantio, conhecido 

como safrinha ou segunda safra, 

 

[...] refere ao milho de sequeiro, plantado extemporaneamente, em fevereiro 

ou março, quase sempre depois da soja precoce, predominantemente na 

região Centro-Oeste e nos estados do Paraná e São Paulo. Verifica-se um 

decréscimo na área plantada no período da primeira safra, em decorrência da 

concorrência com a soja, o que tem sido parcialmente compensado pelo 

aumento dos plantios na “safrinha”. Embora realizados em uma condição 

desfavorável de clima, os plantios da “safrinha” vêm sendo conduzidos 

dentro de sistemas de produção que têm sido gradativamente adaptados a 

essas condições, o que tem contribuído para elevar os rendimentos das 

lavouras (GARCIA et al. 2006, p. 3). 

 

 

Conforme apontam os dados da CONAB (GUTH, 2017), o Brasil é o terceiro maior 

produtor mundial de milho, tendo alcançado essa posição a partir dos avanços da 

produtividade deste produto, sobretudo após a modernização do campo e da implementação 

do pacote conhecido como “Revolu  o Verde”. Os cinco maiores estados produtores são 
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Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, respectivamente (figura 6). 

Ao analisar o mapa é possível inferir que estes cinco estados juntos são responsáveis por 65% 

da produção nacional. 
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Mapa 2 - Produção de milho no Brasil – principais estados produtores  

Fonte: IBGE (2018) 
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Conforme apresentado na figura 6, o milho está presente em todos os estados 

brasileiros, todavia com níveis tecnológicos bem distintos, de acordo com cada região. Os 

polos produtores das regiões Norte e Nordeste são os mais deficitários em tecnologias, 

consequentemente possuem uma baixa produção, por isso é voltado ao consumo familiar ou 

produção de subsistência. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste englobam os estados com 

maior utilização de tecnologia na produção, o que tem como consequência uma maior 

produtividade.  

A produção brasileira de milho teve um aumento devido à elevação no cultivo do 

milho safrinha, que é o produto de segunda safra. Segundo Otto, Neves e Pinto (2012), a 

produção de segunda safra nos anos 2000 era de apenas 7 milhões de toneladas. No final da 

década passou a ser de 20 milhões de toneladas. O milho normalmente é plantado após a 

cultura da soja (conhecido como cultura de verão), devido às condições climáticas favoráveis. 

Os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná se destacam nesse sistema. 

A produção do milho de primeira safra, apesar de possuir um crescimento absoluto, apresenta 

maiores oscilações, o que acaba incentivando ainda mais o milho de safrinha. 

De acordo com Otto, Neves e Pinto (2012), no ano de 2010, no total de milho 

produzido, 20% foi exportado na forma de milho em grãos. O mercado interno consumiu 41 

milhões de toneladas (que corresponde a mais de 73% da produção), que foram destinadas à 

alimentação animal, o que engloba o gado bovino, frangos, suínos e outras criações. O 

diagrama a seguir mostra o destino do consumo de milho no Brasil (figura 7). 

 

Figura 2 - Consumo de milho no Brasil (2010)  

 
Fonte: elaborado por MBAgro, a partir de Secex, CONAB e S&M (2010) - Adptado pelo autor (2019) 
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Ao analisar a figura 7, percebemos que a pecuária é o principal consumidor do milho 

no Brasil (1ª e 2ª safra), cerca de 41 milhões de toneladas. Nesse ramo há um destaque 

especial ao consumo do milho pelas aves, que somam mais de 58% do total. A segunda maior 

quantidade de milho é destinada a exportação, mais de 10 milhões de toneladas, que 

contabilizam um total de mais de 19% do total porduzido. 

 

De acordo com estimativas da MBAgro, a produção de milho gerou receitas 

de R$ 11,5 bilhões aos produtores em 2010. Do volume de 10,8 milhões de 

toneladas exportadas naquele ano, foram gerados US$ 2,1 bilhões. Da 

produção destinada ao mercado interno para a produção animal, o valor 

estimado total foi de R$ 83,9 bilhões, dos quais R$ 46 bilhões foram gerados 

pelas vendas ao setor de carnes bovinas, R$ 25,3 bilhões pelas vendas ao 

setor avícola e R$12,6 bilhões pelas vendas ao setor de suíno (OTTO; 

NEVES; PINTO, 2012, p. 59). 
 

 

Observando os dados apresentados por Otto, Neves e Pinto (2012), a produção do 

milho no Brasil gerou uma receita bilionária, tanto no consumo do grão interno, quanto na 

exportação do grão. 

O milho em grãos é o principal produto de sua cadeia produtiva, destinado 

especialmente para a exportação. Apesar de ter um maior crescimento do setor das 

importações no país, as exportações continuam sendo a atividade predominante nesta cadeia. 

Desse modo, as importações dos produtos do complexo do milho não têm muita relevância na 

balança comercial do agronegócio brasileiro.  

 

2.2.3 A Produção e o Consumo de Milho em Goiás 

 

O estado de Goiás possui, predominantemente, o bioma Cerrado, localizado no 

planalto central do Brasil, na categoria de segundo maior bioma em área do país, perdendo 

apenas para Amazônia (WALTER; RIBEIRO, 2008). O bioma possui uma área original que 

ocupa mais de dois milhões de quilômetros quadrados (23% do território nacional), 

abrangendo os estados de Goiás, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Moto Grosso do Sul , Minas 

Gerais, Piauí, Rondônia, São Paulo, além do Distrito Federal. Walter e Ribeiro (2008) 

destacam a existência de Cerrado também nos estados do Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e 

Paraná. 

Walter e Ribeiro (2008) caracterizam o Cerrado com a presença de duas estações do 

ano bem definidas: um “ver o quente e chuvoso e um inverno quente e seco”  onde as chuvas 

são concentradas, basicamente, nos meses que vão de outubro a março, características típicas 
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do clima tropical típico (AYOADE, 2002). Os autores destacam ainda que a vegetação 

cerradeira apresenta diferentes fitofisionomias, sendo que no mesmo bioma há formações 

florestais, savânicas e campestres, que são adaptadas às condições climáticas locais. Ab’Saber 

(1983) conta que no Cerrado há uma predominância de latossolos em áreas sedimentares, bem 

como em áreas de escudos cristalinos. 

Oliveira (2005) caracteriza o relevo cerradeiro em Goiás espacializado em extensos 

chapadões e chapadas no Sudoeste do Estado (que atingem mais de 1.000 m de altitude)  e 

declives na direção oeste-nororeste (graças ao vale do Araguaia). Destaca a Serra do Caiapó 

(coesta), que possuem depressões com altitudes variando de 300 à 500 m. 

O estado de Goiás é o quarto maior produtor de milho do Brasil, participando com 

quase 10% de toda produção nacional. Nos últimos 10 anos a produção do estado cresceu em 

ritmo mais acelerado que a produção nacional: 47% contra 36%. Entre os fatores que 

contribuíram para esse resultado está a disseminação da prática da rotação de cultura, escolha 

das sementes, a expansão da demanda regional e a indústria processadora. A produtividade do 

estado também está acima da média nacional, cerca de 40% da produção registrada em 2001. 

O mapa a seguir (Mapa 8) ilustra a distribuição geográfica das plantações de milho nos 

municípios goianos em 2015. Ele apresenta a produtividade do estado de Goiás, onde é 

possível observar uma elevada produção nas microrreligiões Sudoeste, Sudeste e Noroeste do 

estado. Cabe destacar também a presença do parque agroindustrial da Brasil Foods S. A., no 

município de Rio Verde. 
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Mapa 3 – Estado de Goiás: Produção de Milho Por Regiãod de Planejamento (2015) 

Fonte: Instituto Mauro Borges (2015)  
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As condições físiconaturais do território goiano (solo, clima e relevo) associados aos 

avanços tecnológicos (sobretudo os implementados com a Revolução Verde) permitem a 

realização de duas safras anuais de milho, sem que ocorra concorrência por área com a soja – 

uma das principais culturas agrícola de Goiás.  

Apesar de Goiás ter uma localização geográfica privilegiada, no sentido de estar no 

centro do país, é necessário pontuar alguns problemas de escoamento da produção. Segundo 

Schroeder e Castro (1996, p. 73),  

 

 ...  no  rasil, a  nfase no transporte rodovi rio, que se consolida   mesma 

 poca, est  associada   implanta  o da indústria automobil stica no pa s e   

mudan a da capital para a regi o  entro-Oeste, que foram acompanhadas de 

um vasto programa de constru  o de rodovias. Diferentemente do que 

ocorreu a n vel mundial, no entanto, esta  nfase tradu iu-se n o s  na 

prioridade, mas na quase e clusividade das pol ticas de transporte voltadas 

para o modal rodovi rio, pelo menos at  a d cada de 70. 

 

 

Segundo os autores, a utilização da modalidade rodoviária para o transporte de cargas 

é uma tendência mundial que pode ser observada a partir da década de 1950, justificada na 

expansão da indústria automobilística e nos baixos preços dos combustíveis fósseis. No 

Brasil, mais da metade do transporte de cargas é realizado pelas rodóvias, que os autores 

classificam como “deterioradas”. As vias rodoviárias, que em grande parte apresentam-se em 

péssimas condições, dificultam a chegada dos produtos ao seu destino e oferecem condições 

de risco para a carga e para o seu transportador, o que, consequentemente, provoca o 

encarecimento do produto (SCHROEDER; CASTRO, 1996). 

O quadro traz informações importantes acerca da produção do milho no estado de 

Goiás e nos permite realizar um paralelo com a produção de milho no território brasileiro. 

Assim, é possível perceber a importância e relevância do estado dentro do contexto nacional, 

na produção, no rendimento médio e na vendagem do grão em estudo. 

 

Quadro 3- Comparativo milho Brasil/Goiás (2016) 

 Quantidade 

Produzida 
Valor da Produção Área Plantada Área Colhida 

Rendimento 

Médio 

Brasil 64.143.414 t. 
37.668.722,00 

(x1.000,00R$) 
16.039.474 ha. 14.958.862 ha. 4.288 kg/ha. 

Goiás 5.804.842 t. 
3.704.881,00 

(x1.000,00R$) 
1.574.541 ha. 1.337.699 ha. 4.339 kg/ha. 

Fonte: IBGE (2018) - Adptado pelo autor (2019) 
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Conforme analisado no quadro 3, é possível destacar que o estado de Goiás no ano de 

2016 teve uma perda de produção de 17%, que foi 10% maior que a perda nacional (7%). 

Quando se compara o rendimento médio do estado com o nacional, verifica-se que o 

rendimento médio de Goiás é cerca de 1,2% maior do que o rendimento médio em quilograma 

por hectare do Brasil. Observamos também que o estado Goiás é responsável por 9,84% do 

valor da produção nacional.  

 

1.2.4 Milho, produção e consumo no Sudoeste goiano 

 

O Sudoeste de Goiás corresponde a 18,08% de todo o território goiano, que tem sua 

economia voltada principalmente ao agronegócio. O gráfico 9 apresenta uma comparação de 

produção de milho da microrregião em estudo com o estado, com a região Centro-Oeste e 

com o país. 

 

Gráfico 6 - Produção do milho em tonelada comparativo entre microrregião 

sudoeste/estado/região brasileira/país (2016)  

 
Fonte: IBGE (2018) - Adptado pelo autor (2019) 

 

Ao fazer uma análise comparativa é possível inferir que o Sudoeste goiano contribuiu 

no ano de 2016 (IBGE, 2018) com um total de 93% da produção estadual, 11% da produção 
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regional e com 5% de toda a produção nacional de milho. Portanto o Sudoeste de Goiás  tem 

se destacado no âmbito da produção de milho.  

Nesse contexto é preciso salientar uma maior participação de alguns municípios que 

obtiveram grande destaque na produção de milho na região em estudo e que, por isso, foram 

adotados como recorte espacial dessa pesquisa. Os municípios de Chapadão do Céu, Rio 

Verde, Jataí e Mineiros são as ditas “cidades do agroneg cio”, da microrregião do sudoeste 

goiano. A produção desses municípios totalizam mais de 68% do que foi produzido em toda 

microrregião em estudo e mais de 39% da produção de todo o estado, como pode ser 

observado no gráfico 10. 

 

Gráfico 7 - Comparativo produtividade do milho em tonelada (principais municípios da 

microrregião sudoeste produtores) 

 
Fonte: IBGE (2018) - Adaptado pelo autor (2019) 

 

Vê-se que a microrregião Sudoeste apresenta um maior destaque de produção. É 

possível observar ainda que na microrregião em estudo está a maior produção do milho, 

principalmente nos municípios próximos à BRF Brasil Foods S. A. (Perdigão), situada em de 

Rio Verde. 

A empresa BRF-Brasil Foods S. A. é responsável por consumir grande parte da 

produção de milho de toda a microrregião sudoeste de Goiás (Jataí, Rio Verde, Mineiros e 

Chapadão do Céu), uma vez que essas regiões contavam com vários atrativos, como os 
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apresentados por Borges (2006),quais sejam: a larga produção de milho e soja, estabelecida 

pela expansão do agronegócio da soja (CAI-soja), uma vez que esses grãos são fundamentais 

na fabricação de rações; a proximidade com mercados emergentes (local e regional); e os 

incentivos fiscais e financeiros.  

Por conseguinte, ressalta-se a importância do agronegócio para a economia brasileira 

de forma que ambos estão enraizados e o crescimento de um está diretamente ligado ao 

crescimento do outro. Segundo Mendes Junior (s/d), é mais rentável para empresas, como a 

Perdigão, realizar o processamento das aves e suínos próximo ao mercado fornecedor de 

insumos, para a redução de custos na produção, que se associa diretamente ao valor do 

produto, tornando-o mais competitivo no mercado. 
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3 A CADEIA PRODUTIVA DO MILHO NO SUDOESTE GOIANO 

 

A Cadeia Produtiva do milho nos mostra que existe uma complexa ligação entre vários 

setores. Em uma análise mais profundada é possível apontar que na jusante existem múltiplos 

usos do cereal, em grãos, espigas verdes, silagem e grãos secos. Como matéria-pirma, o milho 

é utilizado como base para a fabricação de mais de 600 subprodutos, que são consumidos na 

alimentação humana e/ou animal. Também é utilizado na indústria química, mecânica e têxtil, 

na mineração entre outras. Sendo assim, a cadeia produtiva do milho está associada a várias 

outras cadeias produtivas, com um destaque maior na participação como insumo na cadeia 

produtiva de carnes (suíno, bovinos, aves), do leite e de derivados (GERAGE et al., 1999). 

Segundo o autor (1999, p. 26), 

 

[...]   montante da propriedade, a produ  o de milho est  alicer ada num 

competente setor de fornecimentos de insumos concentrado em grandes 

empresas, com elevado poder de mercado, onde destacam-se os subsetores 

de fertilizantes e corretivos, sementes, defensivos, m quinas e equipamentos. 

 

 

Assim posto, a cadeia produtiva do milho é importante e está ligada as várias outras 

cadeias produtivas, pois têm fundamental destaque e relevância para a economia municipal, 

regional, nacional e mundial. Com isso, considerando a importância da cadeia produtiva do 

milho e a elevada produção de tal cereal no Sudoeste Goiano, desenvolvemos um estudo das 

várias etapas da cadeia, com um olhar voltado à realidade da Microrregião em estudo. 

 

3.1 Insumos no Sudoeste Goiano 

 

Mesmo com o avanço da então fronteira agrícola, é notado, como visto no capítulo 1, 

que o pacote trazido pela Revolução Verde aumentou a produtividade e a produção de vários 

produtos agrícolas - e o milho é um deles. 

Gerage et al. (1999) descreve como insumos os fertilizantes e corretivos, as sementes 

modificadas geneticamente, os agrotóxicos, as máquinas e os implementos. Nesta perspectiva, 

procuramos conhecer e entender quais insumos  estão presentes na área em estudo. 

Em uma busca rápida via sites de pesquisas, ao procurar por lojas de fertilizantes no 

município de Rio Verde, mais de dez empresas aparecem nos resultados: Adubos Rifartil, 

Cargil Agrícola S.A., Fertiliza Companhia Nacional de Fertilizantes, Limeirense S/A Imp 

com Fertilizantes, Cargil Fertilizantes, Heringer, Tecno Nutrição Vegetal, Cargil Mosaic Rio 
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Verde, Cooperativa Comigo, Nutriplantas-Yara Brasil Fertilizantes e outras. Com isso, 

percebemos uma variedade enorme de comercialização de fertilizantes voltados às plantações 

de toda a região. 

Quando se realiza a mesma busca alterando o município para Chapadão do Céu, 

encontra-se somente uma distribuidora de fertilizantes, a empresa Aliança Agrícola. Ao 

pesquisar por empresas de fertilizantes no município de Mineiros, não encontramos 

resultados. Quando realizamos a busca para o município de Jataí, encontramos seis empresas 

que realizam a venda de fertilizantes: Coagri Comércio e Produtos Agrícolas, Adubos 

Sudoeste, Fertilizantes Serra, Solocampo, Zander F Assis e Solange Alves Morais. 

Para Coelho, Cruz e Pereira Filho (2004, p. 11), 

 

[...] a fertilidade dos solos, a nutri  o e aduba  o s o componentes 

essenciais para a constru  o de um sistema de produ  o eficiente. A 

disponibilidade de nutrientes deve estar sincronizada com o requerimento da 

cultura, em quantidade, forma e tempo. Um programa racional de aduba  o 

envolve as seguintes considera  es: a) diagnose da fertilidade do solo  b) 

requerimento nutricional do milho de acordo com a finalidade de e plora  o, 

gr os ou forragem  c) os padr es de absor  o e acumula  o do nutrientes, 

principalmente N e K  d) fontes dos nutrientes  e) m todos e  pocas de 

aplica  o. 

 

 

Com isso, é importante destacar a importância de realizar um estudo que possibilite a 

analise do solo, para que o produtor possa elaborar o preparo da terra, com as devidas 

correções e então iniciar o plantio. 

O milho, na microrregião em estudo, é plantado após a colheita na soja, portanto o 

manejo do solo para o plantio de tal cereal é feito antes do plantio da soja. Para esta maneira 

existe um plantio direto do milho, logo após a colheita da soja, de modo que seja possível 

pegar os últimos meses de chuvas do verão e do início do outono, para não haver perda na 

produção. Segundo dados informações da EMBRAPA (2005, p. 1), 

 

[...] o per odo de crescimento e desenvolvimento do milho   limitado pela 

 gua, temperatura e radia  o solar ou luminosidade. A cultura do milho 

necessita que os  ndices dos fatores clim ticos, especialmente a temperatura, 

a precipita  o pluviom trica e o fotoper odo, atinjam n veis considerados 

 timos, para que o seu potencial gen tico de produ  o se e presse ao 

m  imo.  

 

 

Assim posto, os avanços tecnológicos, sobretudo os satélites e a previsão do tempo, 

são fundamentais nessa fase. É essencial que o produtor verifique as previsões de chuva e 
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condições climáticas a curto e longo prazo, antes de iniciar o cultivo do milho. Por ser uma 

área com grandes latifúndios, voltados à produção agrícola, o Suodoeste Goiano é 

extremamente tecnificado e, portanto, fazem uso das mais variadas tecnologias para aumentar 

a produtividade evitando perdas de produção. Na região também se encontra uma grande 

quantidade de engenheiros agrônomos, formados nas faculdades da região, entorno ou em 

Goiânia. São os agrônomos os responsáveis pela realização de estudo do solo, que irão 

corrigi-los, bem como analisar as previsões do tempo para iniciar o plantio da soja e logo após 

da colheita, o platio do milho. 

No Sudoeste de Goiás é possível perceber que a produção de milho é voltada à 

moagem (destinado a produção de ração) ou venda do milho em grãos (destinado a produção 

de produtos industrializados).  

Segundo a Embrapa (2005), existem quatro tipos de milhos produzidos no Brasil 

(como pode ser observado na figura 3), que são diferidos apenas pela forma e pelo tamanho 

do grão. Conforme a Embrapa (2005, p. 4), 

 

[...] milhos duros diferem dos milhos farin ceos e dentados na rela  o de 

endosperma v treo: endosperma farin ceo. Nos milhos dentados, o 

endosperma farin ceo concentra-se na regi o central do gr o, entre a ponta e 

o e tremo superior. Nas laterais dessa fai a e no verso do gr o est  

locali ado o endosperma v treo. Durante a secagem do gr o, o encolhimento 

do endosperma farin ceo resulta na forma  o de uma indenta  o na parte 

superior do gr o, caracteri ando o milho como dentado. O milho duro possui 

um volume cont nuo de endosperma v treo, que resulta em gr os lisos e mais 

arredondados, com uma apar ncia dura e v trea. Nos gr os do tipo farin ceo, 

existe a mesma indenta  o do milho dentado, por m o endosperma   

completamente farin ceo, resultando em uma apar ncia opaca. Os gr os de 

milho-pipoca possuem o pericarpo mais espesso, com o endosperma 

predominantemente v treo, por m os gr os possuem menor tamanho e 

formato mais arredondado. J  os gr os de milho doce, quando secos, 

possuem apar ncia enrugada, isto porque os genes “sugary” ou “brittle” 

previnem a convers o dos a úcares em amido e o gr o passa a acumular 

fitoglicog nio, um polissacar deo solúvel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Tipos de grãos de Milho  
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Fonte: Embrapa (2005) 

 

Mesmo com esses quatro tipos de sementes, segundo a Jorge (2004), existem mais de 

duas centenas de cultivares de milho. Com o avanço das tecnologias, o cruzamento genético é 

uma realidade também para a produção de milho. Tais cruzamentos genéticos buscam criar no 

milho uma maior flexibilidade nos sistemas de rotação de culturas, com material genético 

modificado para evitar algumas pragas resistentes a herbicidas e a determinadas doenças, 

além de manter a capacidade das folhas verdes até próximo à colheita e, consequentemente, 

aumentar a produtividade (JORGE, 2004). 

A escolha da semente é um dos trabalhos mais minuciosos e importantes para o cultivo 

do milho, além de determinante na análise da cadeia produtiva do grão. Sua escolha, 

conforme Embrapa 2005, é feita a partir de alguns critérios, descritos abaixo.  

Existem dois tipos básicos de sementes - híbridas
8
 ou variedades

9
 - com inúmeras 

variações. As Híbridas podem ser simples, duplas e triplas; que graças às altas tecnologias 

encontratadas, especialmente no agronegócio, desenvolveu-se algumas linhagens de 

produção, buscando um maior potencial produtivo e a redução de pragas. Os cruzamentos 

simples, por exemplo, são indicados à sistemas produtivos que contam com uma produção 

altamente tecnológica. Os triplos, cruzamento entre híbridos e simples, é indicado para 

propiedades com  um médio potencial tecnológico. Os duplos, que possuem um cruzamento 

entre híbridos simples, é indicado para propriedades que possuem poucos recursos 

tecnológios. 

Sendo assim, a escolha da semente é fundamental para que haja uma boa produção, no 

entanto é necessário considerar o nível tecnológico da propriedade na hora da escolha da 

semente, bem como a quem se destina a produção, pois cada tipo de milho atenderá a uma 

demanda do mercado. 

Os híbridos só têm elevado vigor e produtividade na primeira geração (F1), portanto 

torna-se necessária a aquisição de novas sementes a cada ano, caso contrário, se os grãos 

plantados na nova lavoura forem oriundos da lavoura de híbridos anterior, isto é, se forem 

plantados híbridos da segunda geração (F2), ocorrerá perda desse vigor e uma redução de 

produtividade de 15 a 40%(CRUZ et al., 2010). 

                                                 
8
 As híbridas consistem no resultado do cruzamento de dois “indivíduos” de melhores características (levando-se 

em conta o objetivo almejado pelo produtor) (JORGE, 2004). 
9
 Variedades seriam “outras possibilidades” de melhoramento da semente, isto é, outros “tipos” que serão 

testados para se chegar a um produto final de qualidade esperada (JORGE, 2004). 
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O rendimento da lavoura é verificado principalmente no que se refere ao potencial 

genético dos grãos, as condições climáticas da região e ao manejo recebido pela lavoura 

(CRUZ et al., 2010). Também é verificado na tecnologia empregada, não apenas o plantio e a 

colheita do milho, mas o combate a doenças e pragas, que também são necessários serem 

levados em consideração. 

Normalmente as empresas de sementes direcionam seus cultivares de acordo com as 

suas regiões de adaptação, das principais doenças que ocorrem na região, do sistema de 

produção predominante, das exigências do mercado e do perfil dos agricultores. Apenas há 

problemas quando o agricultor adquire as sementes em locais diferentes daquele onde será 

implantada a lavoura. 

Apesar da boa escolha das sementes, o agricultor deve se atentar para a estabilidade da 

produção, o que significa dizer que ao longo dos anos, em determinado local, a oscilação da 

produção não seja tanta, de modo que evite as grandes perdas de produção em anos mais 

desfavoráveis. 

No Sudoeste Goiano, destacam-se o plantio de algumas sementes específicas do 

milho, como o powercore, a viptera e os híbridos. Nessa microrregião é importante ressaltar 

que todas as sementes são transgênicas, modificadas geneticamente contra as principais 

pragas que atacam a planta. O plantio do milho serve como mais uma opção para o produtor 

da região, pois ajuda no processo de rotação de culturas e não compete diretamente com a 

produção da soja, uma vez que é plantado, em sua mioria, no período entre safra da soja, daí o 

nome de safrinha. 

Segundo o site da EMBRAPA (JORGE, 2004), para o manejo do milho, usa-se uma 

mão-de-obra treinada, uma vez que é necessário um entendimento de como funciona todo o 

maquinário utilizado para o plantio, colheita e pulverização da monocultura. São utilizados 

para o plantio a pulverização, a colheitadeira e os grandes maquinários agrícolas, para 

baratear os custos e aumentar a produtividade. 

Compreendendo tais diferenças, conseguimos, então, compreender melhor a escolha 

das sementes no Sudoeste Goiano, que buscam principalmente atender o consumo local, que 

está diretamente ligada  à cadeia produtiva de carnes (produção de rações) e a exportação, que 

fazem uso de um meio altamente tecnificado e tecnológico para sua produção. 

As principais pragas que atacam o milho no Sudoeste goiano, segundo a Embrapa 

(2004), são: o pulg o-do-milho, a lagarta-do-cartucho, as cigarrinhas e adultos de diabrotica. 

Para impedir ou diminuir o número de pragas, os produtores fazem usos de agrotóxicos para 

obstruir estas pestes e, por conseguinte, perdas na produção. As sementes transgênicas 



65 

 

 

diminui a perda de produção para pragas e reduz em mais da metade as quantidades de 

agrotóxicos pulverizados nas plantações. 

Um outro importante aspecto a ser considerado ainda dentro dos Insumos é a 

mecanização do campo. A microrregião Sudoeste de Goiás passou pelo processo de 

modernização e tecnificação do campo e graças a esse processo é possível perceber o grande 

número de maquinários encontrados na região, como os tratores, as plantadeiras, as 

colheitadeiras e os aviões pulverizantes. 

Arantes (2001) desenvolveu em seu estudo uma análise da quantidade de tratores e 

máquinas agrícolas no Sudoeste Goiano, mostrando que há um elevado crescimento que 

inicou-se na década de 1970, graças as políticas de financiamento agrícolas, com taxas de 

juros subsidiados. Em 1995, existiam na região em estudo 8.253 tratores e 1.834 

colheitadeiras, um crescimento à época de 26 e 37%, respectivamente. 

Conforme o Censo Agropecuário de 2006, disponibilizado pelo IBGE
10

, existem 3.992 

estabelecimentos com tratores no Sudoeste Goiano, com isso é possível inferir que 100% dos 

estabelecimentos da área em estudo têm trator, o que compõe um total de 9.374 tratores na 

microrregião. 

Tamanha é a mecanização do campo no Sudoeste de Goiás e a importância do 

agronegócio para a microrregião, que no município de Rio Verde é realizada a maior feira de 

comercialização de produtos agropecuárias de Goiás, a Tecnoshow
11

 Comigo
12

 . Organizada 

pela COMIGO, no ano de 2018, conforme site do evento, a feira recebeu 500 expositores 

comercializando mais de 2,5 bilhões de reais em produtos. O público que visitou o evento é 

de mais de 106 mil pessoas, conforme  site da COMIGO (na figura 4 o Tecnoshow  Comigo 

no ano de 2018). 

 

Figura 4 - Tecnoshow Comigo 2018 

                                                 
10

 Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/860#resultado>. Acesso em: 10 fev. 2019. 
11

 Disponível em: <https://www.tecnoshowcomigo.com.br/sobre>. Acesso em: 10 fev. 2019. 
12

 A feira é realizada no Centro Tecnológico COMIGO (CTC), localizado no Anel Viário Paulo Campos, km 7, 

em Rio Verde, Goiás. Atualmente, a área conta com mais de 130 hectares destinados aos experimentos 

agropecuários, objetivo principal da Cooperativa ao adquirir referida área. A COMIGO participa diretamente 

da pesquisa na região, desde 1984, quando firmou inicialmente convênio com a Emgopa, depois Universidade 

de Rio Verde (UniRV), Embrapa e outras instituições. 
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Fonte: Globo Rural 

 

Na figura 4 é possivel perceber a alta circulação de pessoas, bem como alguns 

produtos comercializados e divulgados durante o evento, proposta pela Tecnoshow, sob 

organização da Comigo S. A. 

 

3.2 Os sistemas produtivos 

 

Como mostrado desde o ínico do trabalho, uma informação é inegavél, o milho é 

plantado em todo o estado de Goiás em maior ou menor escala. Cada município produzindo 

conforme sua realidade fisiográfica. Isso é o que resulta na diversidade de produção entre as 

microrregiões do estado. 

É importante compreender o tipo de plantio que é realizado no Sudoeste Goiano, e 

pelas pesquisas consultadas, a maior parte do milho colhido é pelo plantio direto do milho 

safrinha. Segundo o IBGE (2007), a segunda safra do milho (safrinha) surgiu como mais uma 

opção para cultivos no período de inverno. Destacam-se  dois importantes motivos para o 

plantio da safrinha, 

 

[...] o primeiro est  relacionado  s necessidades t cnicas de rota  o de 

cultura com a soja, com a vantagem de se redu ir o tempo entre safras de 

ver o, produ indo cobertura morta para solo no sistema de plantio direto. 

Assim, o milho “safrinha”, na maioria das ve es, passou a ser plantado em 
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sucess o   soja, logo ap s a colheita desta. O segundo di  respeito   

crescente press o de demanda por milho, principalmente no per odo de 

entressafra, que provoca a eleva  o dos pre os do gr os (IBGE, CENSO 

AGROPECUÁRIO, 2007, p. 146-147). 

 

 

Conforme Silva e Francischini (2013), desde 2011 a produção de milho safrinha tem 

crescido e ganhado mais destaque que o milho produzido no período de safra. A mesorregião 

Sul, sobretudo a microrregião Sudoeste, tem contribuído cada vez mais com a produção do 

milho safrinha, tanto é que no ano de 2013, 93% do milho produzido na microrregião era da 

safrinha. 

Como o plantio é feito logo após a colheita da soja, 

 

[...] a aduba  o do milho safrinha   reali ada na data de implanta  o da 

cultura. Nesta opera  o, empregam-se fertili antes formulados, com 

varia  o na dose de 200 e  00 kg ha-   em fun  o da fertilidade do solo. 

Esta caracter stica   avaliada por meio da amostragem do solo antes da 

instala  o da cultura da soja na qual antecede o cultivo de milho safrinha 

(5   das propriedades). Al m disto, na defini  o da dose do fertili ante,   

levado em considera  o o rendimento desejado e a situa  o financeira do 

produtor no momento da implanta  o da cultura.   feita tamb m a aduba  o 

de cobertura, geralmente com aplica  o   lan o de ur ia revestida, em doses 

que variam de  00 a  00 kg ha, com aplica  o no est dio de quatro a seis 

folhas desenvolvidas do milho (SILVA; FRANCISCHINI, 2013, p. 4-5). 

 

 

Na microrregião em estudo, o plantio de milho segue a tendência e é plantado logo 

após a colheita da soja. Como são produtores com uma boa condição financeira, fazem a 

correção do solo para a soja e para o milho, buscando sempre o aumento de produtividade, 

tanto da soja quanto do milho. 

Silva e Francischini (2013) apontam que a escolha da semente (híbrida) é fundamental 

para obtenção de altos rendimentos, em relação à produtividade. Dentre os fatores de risco, 

que podem contribuir com perda de produção, o maior é a questão hídrica, que, segundo os 

autores, nessa microrregião é mais difícil de lidar. Os problemas em relação às pragas e 

doenças são corrigidos com uso de agrotóxicos. 

Como o milho safrinha é plantado logo após a colheita da soja, o produtor deve 

planejar muito bem todo o plantio e colheita da soja, para conseguir plantar e colher o milho 

também em tempo hábil. Pois mesmo híbrido, o milho necessita de luminosidade e umidade 

mínima para seu crescimento e desenvolvimento.  

 

3.3 Armazenagem 
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A maioria dos produtores de milho na microrregião em estudo (58%) adquiriu insumos 

com recursos próprios, o que permitiu a estocassem de milho em armazéns. Ao armazenar o 

grão, após a colheita, possibilitou que o produtor comercialize o milho quando os preços 

fossem mais atrativos (SILVA; FRANCISCHINI, 2011).  

Borges (2012) destaca também importantes e grandes unidades armazenadoras de 

grãos no Sudoeste Goiano, Caramuru Alimentos S/A, Cargil Agrícola S/A e COMIGO. 

Conforme o autor, a empresa Caramuru iniciou suas atividade no estado de Goiás na década 

de 1990, a princípio trabalhando somente com o processamento de milho, contudo ao chegar 

ao Sudoeste goiano, passa também a trabalhar com a soja (a empresa possui armazém nos 

municípios destacados nessa pesquisa: Rio Verde, Mineiros, Jataí e Chapadão do Céu). 

Somente no estado de Goiás a Caramuru Alimentos S/A possui trinta e três unidades 

armazenadoras. 

A Cargill Agrícolas S/A chegou a microrregião na década de 1980 e possui também 

armazém em alguns dos municípios em estudo (Chapadão do Céu, Jataí e Rio Verde), que 

armazenam principalmente soja e milho, o que facilita a comercialização dos grãos para 

outras unidades da empresa, para unidades consumidoras e para a exportação, principalmente 

para o mercado europeu, através da Cargill Europeia (BORGES, 2012). 

A cooperativa COMIGO surgiu no ano de 1975 no município de Rio Verde, afim de 

corrigir um problema na região – a não existência de armazéns para depositar os grão 

colhidos, o que fazia com que o produtor tivesse que vender logo após a colheita seu produto, 

diminuindo assim sua margem de lucro. Em 1978, a COMIGO finalizou a construção do seu 

primeiro armazém no município de Rio Verde, assim passou a ter unidades de armazém em 

todo o estado de Goiás. Nas cidades selecionadas para este estudo, destaca-se um armazém da 

COMIGO, em Rio Verde e em Jataí (BORGES, 2012). 

Para realizar o armazenamento do grão, Carvalho (1980) aponta uma série de fatores 

que devem ser considerados, a começar pela qualidade da semente, a condição climática 

durante a maturação, a injúria mecânica no momento da colheita, o tipo de embalagem 

utilizada, o processo de secagem e as características do ambiente do armazém. 

Segundo Bragantini (2005, p. 16), 

 

O processo de deteriora  o das sementes arma enadas   inevit vel. Quando 

isso acontece, elas perdem o vigor, ficam mais suscet veis a estresses durante 

a germina  o e, eventualmente, perdem a sua capacidade de crescer e 

produzir. O perfeito entendimento desse processo n o   importante 
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e clusivamente para os bancos de germoplasma. Ele tem implica  es 

enormes para a indústria de sementes. 

 

 

Conforme apresentado pelo autor, nos armazéns as sementes sofrerão mudanças. O 

próprio grão até entrar em equilíbrio com o meio (armazém) perderá ou absorverá água. Com 

isso, é importante o controle de temperatura e da umidade dentro dos armazéns, bem como o 

controle de qualidade para evitar o crescimento e desenvolvimento de pragas e/ou fungos. 

Para Santos (1996, p. 3), no processo de armazenagem ocorrerão perdas, por isso 

 

[...] há que se considerar a armazenagem a granel em silos, em graneleiros, 

em sacarias e em paiol. Nas três primeiras modalidades de armazenagem, as 

perdas de peso ocorrem em torno de 1% a 2%. Nessa modalidade de 

armazenagem, tem-se adotado tecnologia adequada no combate às pragas e 

na prevenção da ocorrência de fungos. 

 

 

Ao considerar o exposto por Santos (1996), haverão perdas relativamente pequenas 

para armazenar o milho (a granel ou em silo), contudo tais perdas são compensatórias, pois o 

produtor conseguirá um valor melhor na venda de sua produção. 

Graças ao crescimento da agricultura nas últimas décadas no Sudoeste de Goiás, os 

grandes produtores têm armazenado sua produção de milho em seus próprios armazéns 

(figura 5), afim de encontrar melhor valor de mercado para venda. Grande parte dos 

proprietários de terras possuem seus próprios armazéns, contudo existem grandes e 

importantes armazéns na microrregião, para guardar os grãos de produtores que ainda não têm 

espaço próprio. 
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Figura 5 - Armazém Particular (Grupo Pelizon)  

 

Fonte: o próprio autor (2019) 

 

Sobre a nossa área de estudo, ressaltamos que os grandes produtores estão construindo 

os seus próprios armazéns para não ficarem dependentes do mercado, nem de preços imposto 

pelos grandes armazéns da região. O produtor que não guarda seus grãos fica à mercê do valor 

de mercado no período de colheita e é forçado a vender imediatamente após a colheita seus 

grãos, para evitar grandes perdas na produção. 

 

3.4 Consumo 

 

A produção de milho, dentro da sua cadeia, pode ser direcionada ao consumo direto ou 

após algum processo industrial, de três formas básicas: espigas verdes, silagem ou grãos secos 

(GERAGE et al., 1998). Sendo assim, é necessário conhecer e entender os tipos de consumo 

do milho, a maneira que esse consumo é feito e se esse tipo de consumo faz parte da cadeia 

produtiva do milho no Susoeste de Goiás. Destarte, procuramos identificando os elos do 

consumo do milho em sua cadeia produtiva. 

 

3.4.1 Milho Verde 

 

O consumo do milho verde é destinado basicamente ao consumo humano. A 

comercialização do milho nessa forma tende seguir o fluxo da cadeia produtiva do produtor, 
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diretamente ao consumidor final ou por um processo industrial, onde é retirado os grãos para 

o ensacamento ou supercongelamento (GERAGE et al., 1998). 

A comercialização do milho em espigas normalmente segue o processo de 

distribuição, passando por intermediários, que fazem a revenda aos supermercados, CEASAS 

e feiras livres, chegando mais rápido ao consumidor final. As formas de consumo desse milho 

está ligada às maneiras mais tradicionais dentre a cultura goiana, milho cozido ou assado, 

pamonha cozida, pamonha assada, chica-doida, bolinho frito, cural, angu, sopa, refogado etc. 

Cabe ressaltar que existem comércios especializados na venda desses produtos, as 

pamonharias, por exemplo, que também estão inseridas dentro da cadeia produtiva do milho e 

são facilmente encontradas em todo o Sudoeste Goiano. 

Outra variedade de consumo do milho verde é realizada pela indústria, que o preparara 

para ser vendido em conservas ou congelado. Há de se destacar que o milho voltado a esse 

fim é um milho especial, conhecido como milho doce, que contém uma concentração maior 

de açúcar. 

No Sudoeste Goiano, esse tipo de milho não é produzido, uma vez que é de pouco 

interesse para as indústrias da região, que não produzem esses tipos de produtos, além de 

atrair pragas e necessitar de um consumo imediato. 

Ao passar pelas pamonharias das principais cidades produtoras de milho da 

microrregião em estudo, uma constatação: o milho utilizado por elas não são produzidos na 

região, mas vindo de Goiânia e de algumas cidades de Minas Gerais e São Paulo. É necessário 

destacar o descontentamento de todas as pamonharias visitadas, pois existe na microrregião, 

mas constantemente falta de milho para a produção do produtos vendidos nas pamonharias. 

No município de Rio Verde há ao menos dez pamonharias, graças ao tamanho do 

município, mas em munípios menores, como Mineiros e Jataí, encontramos um total de quatro 

pamonharias e em Chapadão do Céu apenas uma pamonharia. Na figura 6, podemos perceber 

a estrutura de uma pamonharia em Jataí. 

 

Figura 6 - Pamonharia no município de Jataí 
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Fonte: o próprio autor (2019) 

 

As pamonharias de toda a região não fogem a esse padrão, isto é, empresas simples 

que contam com uma mão-de-obra familiar e que lutam semanalmente para conseguir o milho 

para garantir o sustento de toda a família. No municío de Chapadão do Céu, a pamonha é 

produzida por uma dona de casa e é revendida nas ruas da cidade. 

Tamanho o descontentamento com a falta da matéria prima para as pamonharias, que 

muitas deles têm fechado as portas por falto de produtos. Em meio a tantos milharais, falta 

milho para pamonha. Aos questionar a possibilidade do consumo do milho da microrregião 

para o uso das pamonharias, a resposta dos microemprendedores traçavam pelo mesmo 

caminho: o milho produzido na região tem um outro destino e, portanto, sua qualidade não é 

boa para pamonha, pois é um milho muito rico em amido, o que deixaria a pamonha mais 

dura. Além do mais, como o milho que seria consumido pelas pamonharias seriam pouco, não 

atenderia ao interesse dos grandes produtores. 

Em uma análise mais profunda e em conversa com alguns produtores de milho, 

depreendemos que como a demanda do milho próprio para pamonha é pouco, além de não ser 

produzido a partir de uma semente híbrida, o custo de produção desse milho seria 
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extremamente elevado e haveria um elevado risco de perdas, uma vez que esse tipo é mais 

suceptível a pragas. 

 

3.4.2 Silagem 

 

A necessidade de alimentar o gado leiteiro, principalmente nos períodos de estiagem, 

com outro tipo de alimentação, além da pastagem, fez torna-se cada vez mais comum no 

cotidiano das grandes bacias leiteiras e dentro da produção de gado de corte o uso do milho, 

tornando-o uma importante fonte para a produção de silagem, assim como o sorgo (CRUZ, 

1998). 

Gerage et al. (1999) explicam que o consumo da silagem de milho, apesar de ser mais 

utilizada para criação de gados leiteiros, também é utilizada com fonte alimentícia do gado de 

corte (confinado) e de suínos. Por este motivo, a silagem produzida com o milho é um 

importante insumo dentro da cadeia produtiva do leite e de carnes suínas e bovinas. 

O silo produzido com o milho consome não somente os grãos, por isso, quando 

comprado para esse fim, normalmente é vendido com a planta inteira ou com o grão úmido, 

que são destinados a moagem e a armazenados. A folhagem é uma importante matéria para o 

consumo de ruminantes, por isso é triturada junto ao milho na produção do silo. 

No Sudoeste Goiano o uso do milho para produção de silagem é pouco usado, uma vez 

que requer um cuidado específico não somente com o grão, mas também com a folhagem. A 

micorregião em estudo não está inserida em uma bacia leiteira e têm pouco gado de corte, 

uma vez que é composta por terrenos mais planos e, por isso, em seu território é mais 

explorado pelo plantio e cultivo de grãos. O pouco gado criado no Sudoeste de Goiás se 

alimenta de pasto, sal e uréia, no período das chuvas, e como suplementação alimentar, no 

período de estiagem, consumindo silo produzido com cana. 

 

3.4.3 Grãos secos e os usos industriais 

 

O grão seco é a principal forma que o milho é consumido dentro da sua cadeia 

produtiva. Em grão, o milho pode ser processado e transformado em mais de 600 outros 

produtos, por isso será o principal foco dentro do estudo da cadeia produtiva de cereal no 

Sudoeste Goiano.  
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A exemplo, falo dos vários produtos que são produzidos com o milho, destacando-se 

na região a empresa Caramuru S/A, que tem uma linha de produtos (Sinhá) que produz apenas 

com o milho uma série de outros produtos, como apresentado na figura 7. 

 

Figura 7 - Produtos Sinhá (Caramuru S/A) 

Fonte: Site Caramuru (2019) 

 

Os produtos da linha Sinhá produzidos com milho têm como foco principal o consumo 

humano, que fazem parte do cotidiano da vida dos brasieliros e, sobretudo, dos goianos. A 

empresa produz óleo de milho, farinha de milho, fubá, preparo pra cuscuz, amido de milho, 

milho de pipoca etc. 

Além da empresa Caramuru S/A, temos ainda a COMIGO S/A que faz o 

processamento e a transformação dos grãos em rações, buscando principalmente produzir 

rações aos granjeiros parceiros, produtores de aves e suínos para BR-FOOD S/A. 

A Cargill S. A. está presente nos municípios que mais produzem grãos no Sudoeste 

Goiano, além do processamento do milho para produção de rações e outros alimentos. A 

empresa é uma transnacional responsavél pela exportação do milho, o que facilita o comércio 

internacional do cereal. Na figura 8 vemos filiais da Cargill S./A. nos municípios de Rio 

Verde, Jataí e Chapadão do Céu. 
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Figura 8 - Transnacional Cargill S/A (Rio Verde, Jataí e Chapadão do Céu) 

Fonte: o próprio autor (2019) 

 

É possível perceber pelas imagens que a Cargill S./A. é uma empresa altamente 

tecnificada, que possui um controle de qualidade muito exigente. Mesmo pelo lado de fora da 

empresa, foi possível perceber o controle e monitoramento de entrada e saída de veículos. Há 

um destaque ainda nas sedes das empresas, em um raio de 200 km (de Rio Verde à Chapadão 

do Céu), onde existem três sedes da empresa, uma para cada município. 

 

3.4.3.1 Rações para suínos e aves 

 

No Sudoeste Goiano, como posto nos capítulos anteriores, houve na década de 1990 a 

instalação da empresa Perdigão, que contribuiu para uma mudança significativa em todo o 

território da microrregião em estudo. Nessa região, a antiga Perdigão, hoje conhecida 

internacionalmente como BR-Foods S. A., trabalha com o processamento de aves e suínos, 
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além do processamento de outros produtos da linha Perdigão, Sadia, Qualy e Kidelli, que 

compõem uma extensa linha de frios e alimentos congelados. Na Figura 9 é possivel perceber 

nas imagens a empresa BrF nos municípios de Rio Verde, Jataí e Mineiros. 

 

Figura 9 - BrF em Rio Verde, Jataí e Mineiros, respectivamente 

 
Fonte: o próprio autor (2019) 

 

Damos um foco especial ao consumo do milho pelas granjas e pelas pocilgas, que são 

as principais consumidoras de milho dentro da cadeia produtiva do cereal, por conta da 

porcentagem de milho utilizada na fabricação de rações. 

Pires e Fonseca (200 ) destacam, embasados nos dados fornecidos pela  opergua u 

no Munic pio de Descalvado (SP), que na produção de ração para aves, a cada quilograma de 

ração produzido, são utilizados 0,631 gramas de milho. Assim sendo e levando em 

consideração o período de engorda das aves de vinte e oito dias, Mendes Júnior (s./d.) e Brum 

(1988) calculam que para a engorda da ave até o abate são necessário 3,14 quilogramas de 

farelo de milho. Em uma conta não muito complexa, somente a microrregião em estudo 

consumiu no ano de 2006, segundo IBGE, um total de 53.822,74 quilogramas de milho/dia, 

levando ao abate um total de 17.141 aves/dia. Considerando que a BRF funciona 363 dias no 
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ano (só não funciona no natal e ano novo), chega-se a um total de 19,5 milhões de 

quilogramas (19,5 mil toneladas) de milho consumidos por ano, apenas com a engorda de 

aves. 

Para atualizar essa conta para os dias de hoje, consideramos os dados do site da 

prefeitura de Rio Verde. Segundo o site da prefeitura do município, no ano de 2018 foram 

abatidas 12,1 milhões de aves; como a única consumidora de aves da região é a BRF, 

levaremos em consideração que todo esse total foi consumido pela empresa. Para fecharmos, 

então, a conta do total de milho consumido pelas granjas, chegamos ao valor de 38 mil 

toneladas de milho consumidos somente pelas granjas fornecedoras de aves para a BRF por 

ano. 

Vale lembrar que a alimentação de suínos também é composta por 90% de milho, 

segundo dados da Embrapa. Calcula-se que cada suíno consome uma quantidade de 263 

quilogramas de farelo de milho até chegar a seu ponto de abate. Como os dados também 

retirados dos sites das prefeituras dos municípios selecionados é possível chegar a quantidade 

de 721.700 cabeças de suínos que foram abatidos na microrregião no ano de 2018, o que nos 

leva aos consumo de 189.807 toneladas de farelo de milho.  

A partir desses dados, sabe-se que a BrFoods S. A. consumiu uma quantidade de quase 

quatrocentas mil toneladas de farelo de milho somente no ano de 2018, no município de Rio 

Verde. No entanto há de se destacar a existência de mais duas filiais da empresa na região, 

uma no município de Jataí e outra no município de Mineiros, que também consomem uma 

grande quantidade de milho para fabricação de rações. 

 

3.5 Transporte 

 

O transporte é um importante elemento a ser considerado dentro da cadeia produtiva 

do milho, uma vez que se insere em várias etapas da cadeia, no transporte da semente, da 

colheita para os armazéns, dos armazéns para as indústrias e, depois, das indústrias para as 

redes de distribuições. 

Wenkel e Fleury (2006) destacam que no Brasil, ao longo de sua história e do 

desenvolvimento de políticas públicas, foi intensificado investimentos em malhas rodoviárias, 

deixando de lado investimentos em outros meios de transporte de mercadorias. Os autores 

pontuam, 
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[...] na origem dos problemas estruturais, estão questões de priorização de 

investimentos governamentais, regulação, fiscalização, e custo de capital, 

que levaram o país a dependência exagerada do modal rodoviário e, como 

consequência, a baixos índices de produtividade, ao elevado nível de 

insegurança nas estradas, a baixa eficiência energética e altos níveis de 

poluição ambiental. Tudo isso vem ocorrendo ao mesmo tempo que o 

transporte aumenta sua importância na economia brasileira (WENKEL; 

FLEURY, 2006, p. 417). 

 

 

A essa maneira, analisando o processo de escoamento da produção e observando as 

estradas da microrregião Sudoeste de Goiás, é possível inferir que 100% do transporte do 

milho é realizado por caminhões. A via federal BR 060 duplicada durante os últimos anos 

parte de Chapadão do Céu, passa por Jataí, Rio Verde e outros importantes municípios 

produtores de milho na região, ligando-os até o Paraguai e passando por grandes e 

importantes centros urbanos, como Goiânia e Brasília. 

Na microrregião em estudo, as condições das estradas são boas nas áreas duplicadas, 

no entanto, em áreas com pistas simples, há ocorrência de muitos buracos, que acabam 

dificultando e gerando transtornos e prejuízos aos caminhoneiros e donos de transportadores.  
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Á GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Por ter familiares nos municípios de Rio Verde e Chapadão do Céu, pude acompanhar 

um pouco do crescimento urbano desses municípios e da região Sudoeste do estado de Goiás. 

Por isso, almejei compreender um pouco mais sobre a relação dessa região com o 

agronegócio. Percebia o sentimento de gratidão dos moradores com o agronegócio, associada 

à negação da exploração imposta pelo sistema, e não compreendia muito bem essa complexa 

relação. Decidi aprofundar meus estudos nessa microrregião, com um olhar mais crítico, 

tentando compreender a relação da população com o agronegócio na região. A escolha pelo 

milho surgiu graças a uma das disciplinas que realizei na gradução (Geografia de Goiás), onde 

tive que desenvolver, em conjunto com demais colegas, um estudo sobre algumas cadeias 

produtivas no estado de Goiás. 

Pesquisando sobre a microregião, consegui resolver algumas inquietações, mas 

inúmeras outras foram surgindo. Trata-se de uma região complexa, que pode ser percebida 

desde os primórdios de sua ocupação, como uma área fascinante ligada ao agronegócio, que 

foi me levando a querer compreender cada vez mais sua lógia e sua dinâmica. 

Ao desenvolver minha pesquisa sobre a cadeia produtiva do milho no Sudoeste 

Goiano foi impossível não esbarrar em outras cadeias produtivas e em problemas sociais e 

ambientais que estão presentes na microrregião em estudo. A cadeia produtiva da soja, da 

cana-de-açúcar, de sorgo, de carnes e outras importantes cadeias produtivas ligadas ou não à 

produtos agropecuários estão diretamente ou indiretamente ligadas à cadeia do milho, que tem 

igual importância na análise socioambietal-espacial da microrregião. Apesar de observadas as 

relações de outras cadeias produtivas e outras problemáticas associadas á cadeia produtiva do 

milho, o foco deste trabalho foi mantido na compreensão e entendimento somente da 

produção e consumo do milho. 

O milho é um importante grão produzido em quase todos os países do mundo, 

consumido de várias formas, tanto por seres humanos quanto por animais. A origem do milho 

se dá na América e antes da chegada dos colonizadores europeus, sempre presente na dieta 

das tribos indigenas. Com a descoberta do novo alimento e com o passar dos anos, o milho 

passou a ser um importante grão consumido em todo o mundo.  

A relação com o consumo do milho no Estado de Goiás se faz diferente quando 

comparada aos demais estados brasileiros. Como parte da cultura goiana, o consumo do milho 

ocorre de diferentes formas. Pamonharias e pamonhadas são símbolos e estão inseridos à 

tradição goianiense, por isso é possível encontrarmos pamonharias em quase todos os 



80 

 

 

municípios de Goiás. Os quatro municípios escolhidos (Chapadão do Céu, Jataí, Mineiros e 

Rio Verde) como recorte para esta pesquisa tem ao menos uma pamonharia dentro de seu 

espaço urbano. 

Mesmo sendo um símbolo regional muito consumido em todo o estado, incluindo para 

a microrregião em estudo, sendo a microrregião que mais produz milho em Goiás, o milho 

para o consumo humano no Sudoeste de Goiano não é produzido nos municípios da região. 

Toda a produção de milho é destinada á produção de ração ou ao mercado agroexportador. O 

milho produzido na região estudada é rico em amido e, portanto, não é bom para a produção 

dos alimentos típicos da culinária goiana (pamonha, bolinho frito, curau etc.). 

Os Estados Unidos se destacam na produção do milho, como o maior produtor e 

consumidor do grão na esfera global, seguido pela China, Brasil, União Europeia, Argentina e 

México. Nos EUA, a produção do milho é destinada à produção de biocombustíveis, rações 

animais e ao consumo humano. No Brasil, além da produção para tais fins, há ainda a 

produção voltada ao mercado externo, sobretudo à venda para a União Europeia. Assim como 

o Brasil, os Estado Unidos é autossuficiente em sua produção, só que ao contrario do Brasil, 

não é exportador de tal grão. 

Graças ao pacote da Revolução Verde, houve a expansão da fronteira agrícola para o 

Sudoeste de Goiás, após o processo de modernização do campo, impulsionados por políticas 

públicas, e mais tarde, no final do século XX, após a implementação da Perdigão. Foi possível 

perceber e compreender as transformações da microrregião estudada, que impulsionou e se 

tranformou a região em uma das regiões com a maior produção de grãos e produtos agrícolas 

do Brasil e do mundo. 

O pacote conhecido como Revolução Verde levou consigo uma série de 

transformações no campo, sobretudo em países subdesenvolvidos. Esse pacote é responsável 

por aumentar a produção e produtividade de vários produtos agrícolas em várias partes do 

mundo. No caso brasieliro, o pacote foi associado ao processo de modernização do campo e, 

portanto, após a década de 1970, foi possível perceber um constante crescente na produção e 

produtividade do milho. É exatamente nesse período que após analizar os dados trabalhados e 

apresentados na pesquisa foi possível perceber o início do processo de expansão da fronteira 

agrícola para o Sudoeste de Goiás, com isso foi analisar e compreender as relações 

estabelecidas na micrrorregião.  

Há de se destacar a relação dos moradores dos municípios visitados na região, como o 

agronegócio. Sem um olhar muito crítico, os moradores da microrregião em estudo criaram 

uma adimiração pelo que o Sudoeste Goiano virou, e associam o surgimento de grandes 
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indústrias ao crescimento econômico da região. Para muitos moradores, empresas como 

Perdigão, Cargil e Caramuru (por exemplo) impulsionaram o desenvolvimento de vários 

municípios, criando as “cidades do agroneg cio”. 

 A admiração percebida pelos locais é compreendida quando analisamos somente o 

crescimento urbano, mas, quando fazemos uma análise mais profunda e humana, é possível 

perceber que as empresas levaram junto a suas implementações um desnível social muito 

grande, que acaba impulsionando a criminalidade e aumentando a concentração de rendas nos 

municípios. 

Tais pensamentos devem ser associados também a uma série de políticas voltadas ao 

agronegócio, que quando somadas às propagandas vangloriandoesse crescente setor da 

esconomia. Por isso, leva os cidadãos desses municíos a acreditar que de fato o “agro e pop”, 

que o “agro é tech”, que o “agro é tudo” (referência às propagadas passadas diariamente pela 

Rede Globo de Televisões). 

Nesta dissetação não é discutido os impactos ambientais sofridos na área, mas 

necessitammos destacar aqui minha preocupação ambiental. Nos campos realizados foi 

possível perceber o uso exessivo de agrotóxicos, pulverizados com aviões ou maquinários 

agrícolas. É notório o descaso com o meio ambiente e com a saúde pública, uma vez que as 

plantações vão até dentro dos municípios. 

 Foi possível perceber também uma mudança no cenário agrícola da microrregião, que 

com a implementaçao de usinas sucroalcooleiras está ocasionando uma gradativa mudança na 

produção agrícola da região. Grandes produtores estão deixando de produzir grãos para 

produzir cana-de-açúcar, por conta da facilidade e rentabilidade da cana. 

Salienta-se ainda que a usina sucroacooleira do município de Chapadão do Céu 

importou tecnologia estadunidense e a partir do ano de 2020 começará a produzir etanol com 

milho, o que provavelmente acarretará uma transformação no cenário agrícola da região. Ao 

que tudo indica, o milho safrinha não será suficiente para abastecer e atender a demanda da 

usina. 

A cadeia produtiva de grão é forte em todos os municípios visitados, a produção em 

larga escala é perceptivél em toda a região. A maior produção do milho é oriunda do plantio 

do milho safrinho, plantado logo após a colehita da soja. 

O Sudoeste Goiano apresenta um passado complexo e interessante, possui inúmeras 

temáticas que necessitam de estudos e reestudos, graças à sua complexidade e importância 

econômica e produtiva. Lugar de terras férteis, concetração fundiária, tudo ligado à 

perspectiva do agronegócio, que se mostra cada vez mais segregador e excludente. 
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