
RAYMAR LEITE SANTOS

A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA EM GOIÁS 
NA PERSPECTIVA DA PESQUISA AGROPECUÁRIA 

GOIÂNIA
1998 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA EM GOIÁS 

NA PERSPECTIVA DA PESQUISA AGROPECUÁRIA

RAYMAR LEITE SANTOS

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em História das Sociedades 
Agrárias, da Universidade Federal de 
Goiás, como requisito parcial para obtenção 
do título de Mestre em História, sob a 
orientação do Professor Dr. Holien 
Gonçalves Bezerra. 

GOIÂNIA
1998 



A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA EM GOIÁS 

NA PERSPECTIVA DA PESQUISA AGROPECUÁRIA

RAYMAR LEITE SANTOS

Dissertação defendida e aprovada em _____ de ____________ de 

199__, pela Banca Examinadora constituída pelos professores:

Prof. Dr. Luiz Antônio Estevam

Prof. Dr. Dario Horácio Gutierrez

Prof. Dr. Holien Gonçalves Bezerra 



“... meu raciocínio supõe que, 
divorciado da história, a economia é um 
navio desgovernado e os economistas 
sem a história não têm muita noção 
para onde o navio navega. Mas não 
estou sugerindo que esses defeitos 
possam ser sanados simplesmente pela 
aquisição de alguns mapas, ou seja, 
prestando mais atenção às realidades 
econômicas concretas e à experiência 
histórica. Aliás, sempre houve 
abundância de economistas dispostos e 
ansiosos por manter os olhos abertos. A 
dificuldade é que, conquanto seguissem 
a tradição corrente, sua teoria e método 
como tais não os ajudaram a saber para 
onde olhar e o que procurar. O estudo 
dos mecanismos econômicos estava o 
comportamento dos agentes que 
constituam tais mecanismos. Foi isso 
que há muito tempo Maurice Dobb quis 
dizer em Cambridge...”

(Eric Hobsbawn)



Para as três mulheres de minha vida:

Joana Teresa

Cristyana (Khika)

Ana Cristyna



AGRADECIMENTOS

Ao Doutor Holien Gonçalves Bezerra 

que me orientou na elaboração deste 

trabalho, meus agradecimentos pela 

grandeza e os sábios ensinamentos.



SUMÁRIO

LISTA DE TABELAS ....................................................................................       8

LISTA DE FIGURAS.....................................................................................     11

LISTA DE QUADROS...................................................................................     12

RESUMO ........................................................................................................     13

INTRODUÇÃO ..............................................................................................     14

CAPÍTULO I - O MODELO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 

GOIÁS ..................................................................................     25

1 - A Modernização em Goiás ..........................................................................     25

2 - O Início da Pesquisa em Goiás ....................................................................     37

3 - O Impacto Socioeconômico da Pesquisa .....................................................     43

4 - As Tecnologias Geradas ..............................................................................     52

4.1 - O Arroz ...............................................................................................     52

4.2 - O Feijão ..............................................................................................     58

4.3 - O Milho...............................................................................................     67

4.4 - A Soja .................................................................................................     70

CAPÍTULO II - MODERNIZAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E 

PESQUISA AGROPECUÁRIA .........................................     78

1 - Modernização e Avanço Tecnológico..........................................................     78



7

2 - Aspectos da Modernização no Brasil...........................................................     82

3 - O Papel da Mudança Tecnológica ...............................................................     87

4 - O Desenvolvimento da Agricultura .............................................................     92

4.1- Aspectos Gerais....................................................................................     92

4.2 - O Advento da Embrapa .......................................................................     96

CAPÍTULO III - O MODELO INSTITUCIONAL DA PESQUISA

AGROPECUÁRIA ...........................................................   100

1 - Desenvolvimento do Modelo.......................................................................   100

2 - Implantação Institucional ............................................................................   107

3 - Evolução .....................................................................................................   112

CAPÍTULO IV - SITUAÇÃO ATUAL .........................................................   122

1 - Situação Atual da Pesquisa em Goiás ..........................................................   122

2 - Situação Atual da Pesquisa Agropecuária Brasileira....................................   143

CONCLUSÃO ................................................................................................   155

ANEXOS .........................................................................................................   161

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................   169



LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - Goiás: Participação Percentual no Crédito Rural .........................     31

TABELA 2 - Goiás – Utilização de Tratores –1950-1985.................................     32

TABELA 3 - Goiás – Área colhida e Produção das Principais Culturas

(1000 ha e 1000 ton.)...................................................................     33

TABELA 4 - Evolução das Áreas de Pastagens e Lavouras (% Sobre a Área 

Total) ..........................................................................................     35

TABELA 5 - Efetivo de Bovinos (1.000 bovinos) ............................................     36

TABELA 6 - Benefícios Líquidos Gerados pelo Sistema Cooperativo de 

Pesquisa no Centro-Sul, segundo Grupo de Tecnologias Afins. 

1983-1984. ..................................................................................     39

TABELA 7 - Estimativa de Retorno dos Investimentos em Pesquisa na 

EMBRAPA .................................................................................     40

TABELA 8 - Dispêndios em Pesquisa na Emgopa - 1976/86............................     44

TABELA 9 - Investimentos da EMGOPA para a Atividade de Pesquisa ..........     48

TABELA 10 - Benefícios Líquidos Anuais ......................................................     50

TABELA 11 - Conjuntura, Impacto na Oferta e Impacto Monetário do 

Arroz Irrigado Mecanizado, nos Oito Estados que Compõem a 



9

Zona Macroeagroecológica, em 1994 ........................................     55

TABELA 12 - Cultivares de Arroz Recomendadas para o Estado de Goiás e 

Distrito Federal .........................................................................     56

TABELA 13 - Área Plantada, Produção e Produtividade do Arroz - Estado 

de Goiás ....................................................................................     57

TABELA 14 - Participação do Arroz na Formação do PIB Agropecuário -

Período 1988 a 1992..................................................................     58

TABELA 15 - Produção Mundial de Feijão - Principais Países Produtores -

1990 ..........................................................................................     61

TABELA 16 - Estimativa de Suprimento de Feijão no Brasil (1980 - 1990) .....     61

TABELA 17 - Área, Produção e Produtividade da Cultura do Feijão no 

Brasil no período de 1970 a 1997 ..............................................     63

TABELA 18 - Percentagem de Produtores de Feijão de Sequeiro que 

Utilizam Técnicas Agronômicas em Algumas Regiões 

Brasileiras .................................................................................     65

TABELA 19 - Área, Produção e Rendimentos (Produtividade de Feijão) em 

Goiás - 1984/85 a 1995/96.........................................................     66

TABELA 20 - Crescimento da Produção e Rendimento de Milho - Brasil........     68

TABELA 21 - Desempenho da Produção de milho na Economia Goiana -

1988-94.....................................................................................     70

TABELA 22 - Cultivares Mais Semeadas no Estado de Goiás - 1996...............     72

TABELA 23 - Participação da Soja no PIB agropecuário de Goiás - 1988-92 ..     73

TABELA 24 - Soja em Goiás - Área - Produção e Produtividade .....................     75

TABELA 25 - Principais Indicadores da Desigualdade e Pobreza de Acordo 



10

com os Censos Demográficos de 1960, 1970 e 1980 ................     85

TABELA 26 - Área de Lavouras, em Hectares, Incorporada pelos 

Estabelecimentos Agropecuários ...............................................     90

TABELA 27 - O Trator na Agricultura Brasileira - 1950-1980.........................     91



LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - Evolução das Áreas de Pastagens e Lavouras (% sobre a área 

total)............................................................................................     35

FIGURA 2 - Desempenho da Produção de Milho na Economia Goiana -

1988-94 .......................................................................................     70

FIGURA 3 - Participação no PIB - 1988/94......................................................     74

FIGURA 4 - Área de Lavouras, em Hectares, Incorporada pelos 

Estabelecimentos Agropecuários .................................................     91

FIGURA 5 - Modelo Institucional de Pesquisa .................................................   110



LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 - Tecnologias Geradas pela EMGOPA. 1973-1990 ......................     46

QUADRO 2 - Principais Práticas e Adoção de Tecnologia junto aos Irrigantes

Em Goiás....................................................................................     64   



RESUMO

O trabalho procura analisar a recente modificação na estrutura da 
Agropecuária de Goiás, impulsionada pelas inovações tecnológicas promovidas pela 
introdução do modelo institucional de pesquisa concebido e implantado no país pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. O objetivo central do 
trabalho é a análise dos caminhos percorridos para produzir tecnologia, e dos 
benefícios advindos com a introdução dos critérios científicos na investigação 
agropecuária em Goiás. Analisa-se a geração das tecnologias desenvolvidas pela 
Embrapa como órgão central e coordenador da pesquisa agropecuária no Brasil e 
pela Empresa Estadual em Goiás que também gerou e difundiu tecnologias para os 
produtores do setor rural. Propõe-se apresentar as diferentes tecnologias geradas 
desde a implantação do modelo, em 1973, até 1998. As inovações tecnológicas 
propiciaram uma modernização nos costumes dos produtores goianos que 
conseguiram transpor estas inovações para o campo e assim usufruir dos benefícios 
advindos com a introdução do Modelo Institucional de Pesquisa Agropecuária . 
Constata-se que o investimento em pesquisa torna a atividade moderna e eficaz para 
o estado, além de se constituir em atividade de grande rentabilidade para os 
produtores rurais que adotam as tecnologias geradas. Os avanços tecnológicos 
conseguidos nestes vinte e cinco anos foram importantes para o aprimoramento da 
agricultura em Goiás, pois vários produtos agropecuários como a soja, o feijão, o 
milho, o algodão, o arroz, além das pastagens, alteraram seus sistemas de produção 
visando adaptar-se às novas tecnologias, geradas pela pesquisa. A situação atual da 
Pesquisa Agropecuária, tanto em Goiás como no Brasil, também foi contemplada no 
trabalho.



INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo analisar a pesquisa agropecuária que se 

desenvolve no Estado de Goiás, como um dos aspectos significativos do processo 

de modernização agrícola presente nas duas últimas décadas neste estado. Ao 

mesmo tempo, busca compreender a complexidade de relações econômicas que 

entrelaçam as vicissitudes da agropecuária goiana no conjunto da economia 

brasileira.

“Os critérios para a delimitação do tema, como tempo, espaço e quadro 

institucional, foram estabelecidos por critérios condicionados a determinados 

parâmetros”1. O ano de 1973 foi o marco da arrancada, em Goiás, para um 

tratamento mais científico da agricultura. Foi neste ano que se formalizou em Goiás 

uma estrutura de Governo capaz de incrementar uma política pública a partir das 

vocações agropecuária e que viesse a produzir tecnologia à altura da demanda de 

conhecimentos técnicos por parte dos produtores. A difusão destas novas maneiras 

de produzir poderia fazer crescer o produto agrícola em Goiás. O ano de 1998 serve 

de referência para finalizar a análise dos vinte e cinco anos da pesquisa 

agropecuária em Goiás.

A definição do tempo, neste trabalho, só serve como delimitação, sendo 

muito restrito, todavia, ao se estudar a modernização da agricultura. Isto ocorre 

porque quando se trabalha com um tema, como a modernização na agricultura não 

_______________________
1 CARDOSO, Ciro Flamarion. Agricultura, Escravidão e Capitalismo. p.73
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se estuda movimentos de duração muito longa.2 A modernização da agricultura 

ainda está acontecendo em nosso país, e com destaque em Goiás. O estudo do tema 

proposto ensejou realizar um trabalho voltado mais para conjuntura, caracterizando-

se como “história atual”. O movimento só se completará a partir do momento em 

que as tecnologias que serão utilizadas pelos agricultores se esgotarem e não existir 

capacidade de se produzir na terra pelo seu esgotamento em termos de 

produtividade ou então ocorrer rendimentos decrescentes.3

A opção pelo crescimento da agricultura brasileira esteve alicerçada em 

um conjunto de medidas que ajudou no crescimento da produção somente pela via 

da expansão da fronteira agrícola. Recentemente, as inovações tecnológicas vêm 

sendo destacadas como novas opções para o desenvolvimento e crescimento da 

agricultura, porque elas conseguiram ajudar na arrancada do processo de aumento 

da produtividade.

Com a introdução das inovações tecnológicas na agricultura brasileira, 

tivemos, a partir dos anos 70, uma mudança no perfil de nossa estrutura agrária 

onde a modernização vem se constituindo no principal argumento de uma completa 

evolução que vem ocorrendo dentro dos padrões até então estabelecidos para o 

processo de crescimento de nossa economia. 

A pesquisa agropecuária conseguiu neste espaço de tempo, se firmar 

como um instrumental de grande eficácia ao desenvolvimento da agricultura nos 

termos modernos estabelecidos em outras sociedades agrárias. Nossa agricultura 

ainda não conseguiu obter os ganhos de produtividade e um padrão de 

modernização se comparados com os países considerados desenvolvidos, onde a 

prática de se aliar às inovações tecnológicas, através da pesquisa agropecuária, já 

datam de um período mais longo em relação ao que ocorreu na agropecuária 

_______________________
2 BOUVIER, Jean. Aparelho Conceptual da História Econômica. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da, org. 

Teoria da História . 1981. citados por VAZ Eber A Modernização da agricultura e as relações de trabalho 
do sudoeste Goiano: a situação do trabalhador volante no corte de cana (1964-1989). p.6.

3 A Lei dos Rendimentos Decrescentes ou das Proporções Variáveis ocorre quando unidades sucessivas de 
um fator variável se adicionam a dada quantidade de um fator fixo, cujo montante não se pode alterar . In: 
STONIER, A.W. e HAGUE, D.C. Teoria Econômica. 1975. p.130.
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brasileira. 

O Estado de Goiás também se modernizou, utilizando-se das inovações 

tecnológicas. Trata-se de um Estado que sempre acompanhou ou mesmo inovou no 

setor agropecuário brasileiro. O que, entretanto, vem sendo notado nos últimos 

anos, é uma participação menor da agropecuária para a formação da produto interno 

em Goiás. Houve uma mudança substancial nesta estrutura. Enquanto, que nos anos 

60, a agropecuária participava com uma média de 65% para a formação de nosso 

produto interno, agora nos anos 90, a participação é menor do que 30%, 

aumentando o setor terciário (prestação de serviços e comércio) e aumentando 

também o secundário representado pelas indústrias. 

Os objetivos traçados para o desenvolvimento do trabalho estão assim 

delineados: examinar o grau de modernização da agricultura em Goiás através das 

inovações tecnológicas geradas pela pesquisa agropecuária no período de 1973 a 

1998; identificar o nível de adoção das tecnologias geradas para o Estado de Goiás; 

avaliar os impactos na agropecuária da geração e adoção das tecnologias; analisar o 

retorno e benefícios gerados com a adoção das tecnologias e analisar os reflexos das 

tecnologia transferidas a outros Estados e a outros países, além do aumento da renda 

agrícola em Goiás. 

É possível identificar uma fase da agropecuária em Goiás em que a 

expansão capitalista é perfeitamente caracterizada pelas modificações de alguma 

maneira ainda modesta no sistema de produção na agropecuária. Trata-se, portanto, 

de uma análise do processo de modernização e de seus reflexos na estrutura da 

Economia Regional, marcada pela introdução da Pesquisa feita de maneira 

institucionalizada, dirigida a modificações visando, principalmente, o aumento da 

produtividade e redução do custo de produção.

O problema a ser trabalhado relaciona-se com a modernização da 

agropecuária à institucionalização da produção das inovações tecnológicas, sendo o 

maior problema a produção de tecnologia para a modernização da agropecuária com 

as dificuldades de abastecimento que vêm normalmente convivendo na agricultura 
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brasileira nas décadas de 50,60 e início dos anos 70. A maneira como produzir estas 

tecnologias e os benefícios advindos com a introdução do Modelo Institucional de 

Pesquisa Agropecuária é o assunto central do trabalho. 

A formulação do problema foi feita a partir de observações do 

comportamento da agropecuária goiana, que pelo seu potencial de produção não 

podia conviver durante mais tempo com o sistema de produção tradicional. O 

objetivo final seria o de produzir tecnologias, visando aumentar a oferta do produto 

agrícola.

A escolha do tema ocorreu a partir do momento em que, através do 

levantamento bibliográfico, constatou-se a existência de poucos trabalhos em Goiás 

versando sobre a capacidade da agropecuária de absorver as tecnologias existentes e 

até então produzidas pela pesquisa institucionalizada. 

A modernização da agricultura, através do modelo de pesquisa 

agropecuária que ainda está em processo de implantação, é o objeto do trabalho a 

partir do qual serão estabelecidos os processos de análises. A ênfase em demonstrar 

a grande contribuição do modelo institucional de pesquisa agropecuária se deu a 

partir do momento em que se verificou a inexistência de um sistema de pesquisa 

que pudesse oferecer aos agricultores tecnologias produzidas, visando modificar 

seus sistemas de produção. A partir da introdução do modelo, a geração de 

tecnologia agropecuária no Brasil, deu um salto em termos de quantidade e

qualidade que ensejou um grande impacto na modificação das estruturas produtivas 

da agricultura brasileira.

A modernização da agropecuária é uma questão que recentemente vem 

sendo tratada por ligar-se diretamente ao processo de desenvolvimento econômico, 

tema que a partir dos anos 70 foi amplamente tratado pelos estudiosos das ciências 

sociais. O conceito de modernização ainda não é amparado por uma fundamentação 

teórica consistente, principalmente quando se menciona o termo modernização. 

Ainda não existe uma clara e objetiva definição que demonstra o conteúdo teórico 

do termo, mesmo quando se faz uma análise da realidade do objeto em que se está 
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abordando. O que vem sendo notado a partir dos que trabalham com o conceito de 

modernização é que existe uma grande quantidade de conceitos todos levando a um 

só caminho.4

O conceito de modernização “ como categoria de análise nas ciências 

sociais, chegou aos meios acadêmicos latino-americanos no bojo das discussões 

sobre mudanças sociais, desenvolvimento e subdesenvolvimento...” e ainda que “a 

teoria da modernização desenvolvida pela corrente sociológica estrutural-

funcionalista e pelos economistas convencionais do desenvolvimento, parte do 

princípio de que as sociedades latino-americanas pertenceriam a um tipo estrutural 

denominado geralmente de sociedades tradicionais e que estariam em fase de 

passagem para outro tipo de sociedade moderna propriamente dita...”5

Em outra abordagem verifica-se que “a modernização é o processo de 

adoção de novos padrões de consumo, correspondentes a níveis mais elevados de 

renda, na ausência de desenvolvimento econômico”.6 Com base na afirmação e 

também buscando os conceitos diversos de modernização da agropecuária com o 

conceito geral de modernização, pode-se concluir que este conceito não passa 

simplesmente de uma relação clássica do avanço do capitalismo interagindo com o 

movimento de capital e trabalho na agropecuária. Foi com o interesse do Governo 

que fez nascer a institucionalização e o grande desenvolvimento que a pesquisa 

conseguiu em vinte e cinco anos de atuação. Neste caso, a ação do governo foi 

decisiva para a modernização. As forças produtivas foram avançando em função da 

intervenção do governo fazendo com que a acumulação de capital fosse 

evidenciada. Com esta acumulação de capital o objetivo é fazer crescer a economia 

como já aconteceu em vários países considerados desenvolvidos. Neste caso, a 

modernização resultou na criação de determinados propósitos em função dos quais 

as condições capitalistas da economia conseguiram alterar as tradicionais relações, 

consideradas superadas tendo em vista o processo total de desenvolvimento 

_______________________
4 VAZ,  Eber. op. cit.p. 6.
5 BORGES, Barsanufo Gomides. Goiás: Modernização e Crise – 1920-1960. 1994. p.11.
6 FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico. 1974. p.97/98.



19

econômico, enquanto que as relações capitalistas seriam as modernas e que 

pudessem gerar o desenvolvimento.7

Outra corrente importante no Brasil foi o pensamento da escola Cepalina, 

que desenvolveu o conceito de modernização diferente de outras concepções até 

aquele momento estudadas. Para a escola Cepalina, a teoria da dependência também 

deu a sua contribuição para o entendimento do conceito de modernização. Um 

comentário sobre a análise de Cardoso & Faletto, de que “...as análises do 

modernismo e do tradicionalismo parecem excessivamente simplificadas quando se 

estabelece uma relação unívoca, por um lado entre o desenvolvimento e sociedade 

moderna e por outro entre subdesenvolvimento e sociedade tradicional. A relação 

entre desenvolvimento e modernização não se verifica necessariamente, se se supõe 

que a dominação nas sociedades mais desenvolvidas exclui os grupos tradicionais. 

Por outro lado também poder dar-se o caso de que a sociedade se moderniza em 

suas pautas de consumo, educação etc., sem que correlativamente haja menor 

dependência e deslocamento do sistema econômico da periferia em relação ao 

centro”.8

Existem muitas relações em uma das hipóteses formuladas neste trabalho 

com as afirmações acima. O relacionamento de desenvolvimento e sociedade 

moderna com subdesenvolvimento com a sociedade tradicional, combina com 

formulação da hipótese de que os agricultores que adotam, rápida e 

sistematicamente, novas tecnologia ou os agricultores modernos e aqueles mais 

tradicionais que demoram a adotar as novas tecnologia. Os conceitos de 

modernização que foram destacados estão intimamente ligados às questões de 

Ciência e Tecnologia e Pesquisa Agropecuária. 

A estratégia de modernização da agropecuária brasileira sempre foi 

estruturada com metas de médio e logo prazos, tendo em vista os ganhos de 

produção e produtividade. O estabelecimento das metas no tempo garantiria que o 

_______________________
7 VAZ, Eber, op. cit. p.6.
8 BORGES, Barsanufo Gomides. op. cit.,  p.13.



20

processo de modernização teria natureza auto-sustentada, e sempre enfatiza que a 

geração de conhecimentos científicos constitui em instrumento eficiente quando o 

tempo entre a geração das tecnologias e a sua absorção pelos produtores rurais, é 

bem mais rápida. Sempre acontece que a atuação da ciência na geração do 

conhecimento é melhor utilizado pelos agricultores. 9 A produção de tecnologia só 

conseguiu uma arrancada no Brasil, quando se pensou em um modelo em que o 

conhecimento científico fosse destacado.

O início do processo de tentativa de modernização de Goiás deu seus 

passos iniciais no final dos anos 60. A partir daí, houve uma generalização do uso 

de máquinas e insumos agrícolas que foi muito beneficiada com a introdução das 

indústrias de tratores, visando manter taxas de lucros altamente compensatórias. 

Com isso, houve uma transferência de investimentos para o campo. “A tecnologia 

imposta ao campo pelo complexo agro-industrial é, portanto, uma resultante da 

produção de redução do tempo de trabalho e do tempo de produção, que constitui o 

caminho para a extração de excedentes. Mas é também uma decorrência da luta 

entre capital e trabalho no centro do sistema capitalista, que motiva a geração de 

máquinas e equipamentos, visando aumentar a produtividade e reduzir a massa 

global de salário”.10 A única dúvida na afirmação é quanto à imposição ao campo 

pelo complexo agro-industrial, a maior motivação da montagem de uma estrutura 

capitalista, também no campo, é a visão do lucro a se obter.

Os constantes avanços na ciência e na tecnologia agropecuária deram 

uma base para a produção conseguir vencer as imposições das ofertas irregulares 

dos produtos ofertados de maneira inelástica.11 A geração das inovações técnicas 

nos países em que o desenvolvimento econômico ainda se encontra numa fase 

inicial é um procedimento ainda muito difícil.12 O diferencial entre os países 

_______________________
9 ALVES, E.R. O Dilema da Política Agrícola Brasileira. Produtividade ou Expansão da Área Agricultável. 

1983. p.108.
10 BENVINDO, Francisco Martins. Revista Goiana de Economia. 1984. p.17.
11 A oferta de Bens Inelásticos - é medida pela variação percentual na quantidade ofertada de uma mercadoria 

(com poucos substitutos perfeitos) por unidade de tempo, resultante de uma dada variação percentual no 
preço da Mercadoria. In: SAVATORE, D. Micro Economia.  1977. p.60.

12 HAYAMI, Y & RUTTAN, V. Desenvolvimento agrícola. 1988. p.4. 
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desenvolvidos e em desenvolvimento em vários aspectos aumentou muito após a 

Segunda Guerra Mundial. No campo da agricultura, notou-se que a diferença de 

produtividade agrícola cresceu neste período, principalmente nas três décadas após 

a Guerra. Já no fim dos anos 60, um grande avanço nas técnicas de produção 

ensejou que os países menos desenvolvidos, principalmente aqueles situados nos 

subtrópicos, tivessem potenciais menores para a produção de grãos. 

O excedente agrícola foi muito importante na tarefa do desenvolvimento 

econômico. Após a Segunda Guerra, os economistas tiveram suas atenções voltadas 

para o problema do desenvolvimento econômico das nações de baixa renda, e que 

ainda não conseguiam transformar a agricultura praticada tradicionalmente em um 

setor em que o crescimento fosse contínuo e a produção de alimentos alicerçada em 

uma estrutura sólida de produção. 

Conseguir um aumento rápido e eficiente da produção e produtividade 

no setor agrícola é o desafio que vem preocupando os cientistas que estudam este 

setor. Não se pode aumentar com eficiência a produtividade na agricultura através 

de uma alocação ótima com um sistema de produção tradicional; só se conseguirá 

um aumento significativo na medida em que as mudanças tecnológicas 

acontecerem. 

Há afirmativa de que “... oportunidades significativas de crescimento só 

se tornarão disponíveis através de mudança na tecnologia – novas técnicas na 

produção animal, melhores cultivares e sementes, fontes de energia mais eficientes 

e fertilizantes mais baratos. Investimentos em atividades, tais como na pesquisa 

agrícola como objetivo de aumentar a oferta de novos insumos e na educação da 

população rural utilizadora destes novos insumos fornecerão a base para a 

mudança técnica e crescimento da produtividade na agricultura”.13 A Ciência e a 

Tecnologia são fundamentais para que o crescimento da produção na agricultura 

seja realmente eficaz. 

_______________________
13 SCHULTZ, T.W. A transformação da agricultura tradicional. 1965. p.18.
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Na grande maioria dos países em que as taxas de produtividade na 

agricultura aumentaram consideravelmente, a pesquisa agropecuária tem sido 

utilizada como um instrumento para promover a modernização da agricultura e 

pecuária. É grande a resposta de que o setor público oferece quando trabalha para 

produzir tecnologia com critérios científicos. 

Entende-se, por tecnologia, “a teorização de práticas contidas nas 

relações sociais de produção, resultantes do conhecimento formalizado ou a 

apropriação do saber coletivo, para a produção de mercadorias”.14 O sistema de 

Pivô Central é uma forma tecnológica que caracteriza a introdução da produção 

agrícola nos padrões de racionalidade capitalista. Em outra conceituação, a 

tecnologia era entendida como “combinações de técnicas que representam escolhas 

entre usos e objetos alternativos a serviço dos quais as técnicas são aplicadas, sendo 

estas as soluções para problemas práticos que surgem das forças do meio 

ambiente”.15 Para todos os que trabalham com o conceito de tecnologia um ponto, 

portanto, é fundamental: as formas possíveis de tecnologia só podem ser 

materializadas a partir do conhecimento científico.

Desta maneira, a ligação entre modernização, ciência e tecnologia e 

pesquisa agropecuária fica mais clara a partir do momento em que se trabalha com 

estes conceitos e todos os elementos se interagem estabelecendo uma ligação lógica. 

Estudados isoladamente, ficam sem sentido quando se trata de produção de 

tecnologia para o desenvolvimento da agropecuária. Algumas premissas foram 

levantadas visando configurar as hipóteses. Inicialmente, a decisão de política 

pública voltada para a transformação da agropecuária brasileira em setor de 

produção, passando pelo processo de modernização com as inovações tecnológicas 

que adviriam, e a adoção de tecnologias disponíveis, levou-se a pensar que o estudo 

deveria identificar as correntes de produtores que adotariam as inovações de 

maneira rápida e sistematizada e outra corrente bem identificada de produtores que 

_______________________
14 VARGAS,N. A tecnologia é de Deus ou do Diabo? In: Ciência Tecnologia e Desenvolvimento. 1983. p.81-

95.
15 STINCHCOMBE, A.L. Sociologia Econômica. 1983.
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demorariam algum tempo para entenderem e aceitarem as inovações tecnológicas 

como processo normal e que lhes pudessem, também, proporcionar vantagens na 

aceitação das inovações disponíveis. 

A segunda premissa utilizada para definir outra hipótese, relaciona-se 

com a definição de um modelo de pesquisa que viria a ser introduzido como 

instrumento de política econômica para o setor. E para acelerar o processo de 

produção que, logicamente deveria acabar com as constantes crises de 

abastecimento no Brasil, necessário seria estabelecer um Modelo Institucionalizado 

de Pesquisa Agropecuária que viesse produzir tecnologia com mais eficiência. 

Assim foi formulada a hipótese de que a introdução do Modelo e a participação do 

Estado nas formulações de política econômica na agricultura, contribuíram para 

modificações de métodos tradicionais da estrutura agrária. 

A terceira premissa considera que, com a introdução das inovações 

tecnológicas, haveria um aumento ou crescimento da renda auferida pelos 

agricultores. A hipótese formulada estabelece que a introdução do Modelo 

Institucional de Pesquisa Agropecuária contribuiu para o aumento da renda e, 

consequentemente, para a elevação do padrão de vida da população rural. 

Algumas metodologias foram utilizadas para a elaboração do trabalho. A 

preocupação foi de realizar uma dissertação de história econômica que se 

preocupasse com as quantificações, sem contudo, esquecer que os limites também 

são expostos quando se trabalha com quantificações. Não é uma abordagem 

puramente econômica em que o modelo aparece como sustentação utilizado pela 

Ciência Econômica e uma manipulação com os modelos econométricos. Trabalha-

se com dados estatísticos, tabelas elaboradas com a finalidade de demonstrar as 

afirmações sem realizar uma história quantitativa mais sistematizada. 

A documentação na qual a pesquisa está sustentada, inclui fontes 

primárias, como o documento que gerou o “ Modelo Institucional de Pesquisa 

Agropecuária”, quando se idealizou a instituição deste modelo que viria a ser a base 

de toda modificação na estrutura de se produzir tecnologia agropecuária no Brasil,
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além de outros documentos orientadores, produzidos pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária – Embrapa, para dar seqüência na implantação do Sistema 

Nacional de Pesquisa Agropecuária como guias de Planejamento, de orientação para 

os Estados, Universidades e outros institutos de Pesquisas já existentes. 

O trabalho está dividido em quatro capítulos. Inicialmente, no primeiro 

capítulo, estabeleceu-se algumas questões sobre o Estado de Goiás: Como foi o 

início do processo de tentativa de modernização em Goiás, qual o papel que a 

mudança tecnológica na agricultura exerceu em Goiás, quais os impactos sócio-

econômicos da pesquisa realizada em Goiás, geradas pela Empresa Estadual de 

Pesquisa, destacando os benefícios gerados, as tecnologias geradas. Foram 

escolhidos quatro produtos que têm grande representação em Goiás para servir de 

exemplo e demonstrações das tecnologias geradas: O milho, o feijão, a soja e o 

arroz. 

O segundo capítulo trata-se da situação da Ciência, Tecnologia e 

Pesquisa Agropecuária no Brasil com os seguintes desdobramentos: Modernização, 

Avanço Tecnológico, Aspectos da Modernização Agrícola no Brasil, e o 

Desenvolvimento da Agricultura nos seus aspectos gerais e o advento da Embrapa. 

Este capítulo procura, ainda, situar as questões colocadas no capítulo anterior, com 

suas problemáticas radicadas em movimento mais amplo. 

No terceiro capítulo, preocupou-se mais em destacar os aspectos básicos 

que nortearam o desenvolvimento da pesquisa agropecuária no Brasil em função da 

criação de uma estrutura para a exploração científica da agricultura. A descrição do 

Modelo Institucional de Pesquisa Agropecuária, desenvolvido com a criação da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, foi o tema central do 

capítulo, dividido em três tópicos: Desenvolvimento do Modelo, Implantação 

Institucional e Evolução do Modelo.

Já, no quarto capítulo, foram destacados dois tópicos. No primeiro 

demonstrou-se a situação atual de Pesquisa Agropecuária em Goiás e no segundo, a 

situação da pesquisa agropecuária no Brasil. 



CAPÍTULO I

O MODELO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM GOIÁS

1 - A Modernização em Goiás

Um estudo do processo de desenvolvimento da agropecuária em Goiás 

sempre deve merecer uma análise mais detalhada por se constituir no setor básico 

de crescimento da economia goiana. O Estado de Goiás é caracterizado pela força 

que possui no setor primário, contribuindo não só pelo crescimento e 

desenvolvimento da economia regional, como também se destacando no Brasil 

como Estado de grandes potencialidades na agropecuária. Vários produtos da 

Economia Agrícola goiana têm grande ênfase na Formação do Produto Agrícola 

Brasileiro, como a Pecuária, tanto de corte como de leite, o arroz, o feijão, o milho, 

a soja – principais produtos que são aqui produzidos com destaque na produção 

agrícola nacional, além do algodão que já esteve nos primeiros lugares na produção 

agrícola nacional.

O Estado de Goiás destaca-se hoje na produção pecuária com um dos 

maiores rebanhos bovinos, disputando a primazia com Minas Gerais e Mato Grosso 

do Sul. A bacia leiteira conta também com um grande número de cabeças, dividindo 

com Minas Gerais o primeiro lugar na produção de leite no país. 

Recentemente, a cana-de-açúcar também tem ocupado uma posição 

considerada de grande destaque pelas inúmeras usinas que aqui vieram se instalar 

para produzir, além do álcool hidratado, produzir também uma cota considerável de 
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açúcar. 

Os registros de pesquisa agropecuária em Goiás, também datam do 

aparecimento dos antigos Institutos de Pesquisas com trabalhos bem modestos e 

que, de certo modo, não chegaram a modificar a estrutura da produção agropecuária 

em Goiás. Com o aparecimento do sistema nacional de pesquisa agropecuária, com 

o advento da Embrapa em 1973, terminava, finalmente, em Goiás, uma agricultura e 

pecuária voltada somente para a produção através do incremento da área 

agricultável. O aparecimento do “Modelo Institucional de Pesquisa Agropecuária” 

promoveu o surgimento de uma mudança tecnológica que vem rendendo um 

aumento constante na produtividade de nossas principais culturas, além de fornecer 

conhecimentos científicos necessários à redução de custo de produção em diversas 

outras culturas tradicionais no Estado de Goiás, que vem se destacando na 

agricultura do País. Esses destaques são, também, graças às tecnologias que vêm 

sendo produzidas e adotadas em Goiás, além daquelas introduzidas de outros 

Estados, como mencionaremos com mais detalhes na parte dedicada às mudanças 

com o aparecimento da Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária – Emgopa. 

Recentemente, houve uma mudança na estrutura de formação da renda 

em Goiás, atribuída por vários fatores. A agropecuária deixou de ser o setor que 

contribuía com uma percentagem maior para a formação de nossa renda interna, 

deixando para o setor terciário (Comércio, transportes, instituições financeiras, 

governo e aluguéis), a primazia de participar hoje com um percentual maior. A 

modernização das atividades econômicas, principalmente a urbanização, é 

responsável por esta mudança de estrutura da formação da renda. A década de 70 

foi marcante para as mudanças de composição advindas, principalmente pelas 

alterações de participação da agricultura de um lado e da indústria de outro. Em 

1959, a agricultura participava com 49,5% da renda interna, baixando em 1970 para 

28,0% e 27,9% em 1980. A Indústria participava em 1959 com 7,3%, aumentando 

em 1970 para 9,0% e dando um salto em 1980 para 21,7%. E o setor de serviços 

participava em 1959 com 43,2%, aumentando para 63,0% em 1970 e em 1980 

participava com 50,3%. Em 1990 a agricultura participou com 16,0% e indústria 
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com 29,2% e o setor de serviços com 54,8%.16 Dados recentes de 1995 constam que 

a Agricultura participou com 16,2%, a Indústria com 25,4% e Serviços com 58,4%.

Um dos aspectos relevantes da modernização agrícola em Goiás, a partir 

dos anos 70, foi a grande quantidade de programas do Governo Federal com que o 

Estado de Goiás foi agraciado. Em função de sua grande extensão territorial, Goiás 

recebeu os benefícios de inúmeros programas governamentais que ajudaram a 

implantar uma agricultura mais moderna que contribuiu para a arrancada inicial, 

tendo uma infra-estrutura adequada ao desenvolvimento da agropecuária que foi 

iniciada graças aos investimentos que os programas propiciaram. 

O norte de Goiás teve suas terras agraciadas em virtude de estar no 

contexto da Amazônia Legal e o Centro-Sul com vários outros programas, inclusive 

as terras do cerrado, ensejando a criação da Superintendência da Região Centro-

Oeste – Sudeco17.Os programas federais foram concebidos com uma filosofia de 

ajudar na produção agrícola moderna caracterizando-se pela produção com a 

utilização de tecnologia altamente eficaz para o aumento também da produtividade 

no setor18. A criação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 

(SUDAM), ajudou no desenvolvimento da Amazônia legal e o Estado de Goiás se 

beneficiou muito dos programas, principalmente aqueles voltados para o setor 

agropecuário. Também, o norte de Goiás foi beneficiado com outro programa 

governamental. O Proterra (Programa de redistribuição de terras e de estímulo à 

agroindústria do Norte e Nordeste). A pavimentação da Belém – Brasília foi feita 

com recursos do Proterra, que também ajudou pequenos e médios produtores. Ainda 

sobre a SUDAM, seus recursos foram destinados também às agroindústrias da 

região, onde foram implantados frigoríficos, laticínios, usinas de álcool e alguns 

projetos de mineração.19

Vários programas especiais contribuíam para a agricultura de Goiás 
_______________________
16 ESTEVAM, L.A. O tempo da transformação. Estrutura e Dinâmica na Formação Econômica de Goiás. 

1997. p.164.
17 Plano de Valorização da Amazônia. A partir de 1953 foram delimitadas as fronteiras da Amazônia legal 

onde no Estado, acima do paralelo 13 foi considerado como parte da Amazônia legal. 
18 GOODMAN, D. Dimensões do desenvolvimento brasileiro. Expansão da fronteira e colonização rural 

tecente política de desenvolvimento do centro-oeste. In: ESTEVAM, L.A.. 1997. p.132.
19 COSTA, C. A economia contemporânea de Goiás. In: ESTEVAM, Luiz Antônio. O tempo da 

transformação. Estrutura e Dinâmica na Formação Econômica de Goiás. 1997. p.132.
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como vimos e mencionamos anteriormente. Contudo, o Polamazônia, o Polocentro 

e Região Geo-Econômica de Brasília, marcaram de maneira decisiva, uma 

arrancada no processo de modernização da agricultura. Cada um desses programas 

especiais foram criados visando objetivos específicos e que, para o Estado de Goiás, 

tiveram uma grande importância pela contribuição para a agropecuária, 

principalmente para a pesquisa. 

O Polamazônia baseou-se em um objetivo de criar “mecanismos 

geradores de emprego e criação de instrumentos sociais capazes de elevar o padrão 

de vida e o bem-estar das comunidades envolvidas”20. Na área de influência do 

Polamazônia, o Estado de Goiás foi agraciado com um grande centro de pesquisa 

agropecuária em Araguaína que mais tarde foi repassado para o Estado do 

Tocantins, quando da criação daquele Estado. O programa visava, além de 

incentivar os projetos agropecuários, também o desenvolvimento urbano e o setor 

de transportes. 

O Polocentro (Programa de Desenvolvimento do Cerrado), também com 

um destaque para investimento na área da agropecuária, destinava-se com grande 

ênfase a “modernização das atividades agropecuárias no Centro-Oeste e oeste de 

Minas Gerais”21. Os recursos para infra-estrutura, pesquisa agropecuária e 

financiamento rural foram destacados no Polocentro, que destinou um grande 

volume de recursos para estas atividades, principalmente no Estado de Goiás. O 

desenvolvimento da área do Cerrado com destaque para a mecanização agrícola, 

armazenagem e energia elétrica, também foram contemplados dentro do programa. 

O programa denominado de Região Geo-Econômica de Brasília tinha 

como objetivos alocar investimentos em infra-estrutura e créditos abertos para a 

agropecuária e agroindústria, visando oferecer estes benefícios para a cidade de 

Brasília e as cidades vizinhas, para seu abastecimento. 

_______________________
20 Metas da SUDAM apud PIMES Desigualdades regionais no desenvolvimento brasileiro. ESTEVAM, Luiz 

Antônio. O tempo da transformação. Estrutura e Dinâmica na Formação Econômica de Goiás. 1997. 
p.132.

21 ESTEVAM, L.A. O tempo da transformação. p.134.



29

Vários outros programas atenderam ou deram condições de créditos para 

a Economia agrícola de Goiás como: Prodoeste – Programa de Desenvolvimento 

do Centro-Oeste, visando investimentos de infra-estrutura. Prodepe – Programa de 

Desenvolvimento da Pecuária de Corte –, com capital de giro e custeio. Proleite –

Programa de Estímulos Técnicos e Financeiros para o Desenvolvimento da Pecuária 

Leiteira –, cujos investimentos atendem as regiões ao sul do paralelo 13. Pronazem

– Programa Nacional de Armazenagem –, visando a participação do setor privado 

nos investimentos em armazéns e silos. Procal – Programa Nacional de Calcário 

Agrícola –, para utilização de corretivos de solo e fertilizantes. Prosolos –

Programa Nacional de conservação dos solos –, para a preservação dos recursos 

naturais e o uso correto do solo. Pronap – programa Nacional de Pastagens –, 

visando investimentos em pastagens artificiais. Pesac – (Planos Estaduais para a 

aplicação do crédito rural), com linhas especiais para a assistência técnica e infra–

estrutura. Propec – Programa Nacional de Desenvolvimento da Pecuária –, este 

substitui os programas Prodepe, Proleite, e Pronap, centralizando suas funções. 

Proálcool – Programa Nacional do álcool –, para capitalizar o setor açucareiro e 

abastecer os centros urbanos com álcool combustível. Nota-se, assim, a grande 

quantidade de programas com que a agricultura de Goiás sempre contou para o seu 

desenvolvimento. Não seria por falta de crédito rural que o desenvolvimento da 

agricultura do Estado de Goiás poderia ser entravada. 

Destes programas especiais, um teve destaque alcançando um 

desempenho favorável segundo as metas traçadas, o Polocentro. Vários centros de 

pesquisa foram montados e equipados graças aos recursos que o Polocentro 

destinou para estas atividades de ciência e tecnologia. O programa repassou a 

coordenação da aplicação dos recursos para a Embrapa que conseguiu montar uma 

infra-estrutura de pesquisa adequada às necessidades daquela época. Vários campos 

experimentais de pesquisa foram instalados, juntamente com a criação de Centros 

de Pesquisa como o CNPAF – Centro Nacional de Pesquisa em Arroz e Feijão 

instalado em Goiânia, unidades de Pesquisa da Empresa Goiana de Pesquisa 

Agropecuária – Emgopa, no sudoeste de Goiás, além de várias unidades de 

assistência Técnica e Extensão Rural, que a nível estadual esteve a cargo da 
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Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Goiás – EMATER. 

Outro grande benefício com que contou o Estado de Goiás com o 

Programa do Polocentro foi o crédito rural que trouxe vantagens aos agricultores, 

porque as taxas de juros eram subsidiadas e assim, muitos vieram a se instalarem no 

cerrado, constituindo empresas rurais. “Os recursos governamentais facilitaram a 

geração de empresas fazendas porque a infra-estrutura básica (estradas, energia, 

armazéns) esteve assegurada a curto e médio prazos; o apoio técnico via assistência 

que facilitou o processo de transferência tecnológica esteve disponível e as 

condições financeiras para a formação e geração do capital estiveram voltadas pelos

mecanismos institucionais”.22

O Volume de recursos que o Polocentro destinou a Goiás, a partir de 

1974, fez com que a agropecuária tivesse ganhos e caminhasse para se tornar 

moderna conseguindo altas taxas de produtividade dentre os produtos que o cerrado

cultivava. O crédito rural foi concedido em volume que suplantou o produto da 

agricultura em Goiás no ano de 1975. Um total de US$ 467 milhões foi o volume de 

recursos de crédito concedido aos agricultores de 1975 a 1982. O problema que 

enfrentou a agropecuária goiana foi durante a vigência do Polocentro com relação à 

concessão de crédito para ao produtores, uma vez que somente os que detinham 

grandes propriedades e que utilizavam de tecnologia adequada foram contemplados, 

ficando a margem os pequenos produtores. Por outro lado, não foi só o Polocentro 

que conseguiu trazer grandes benefícios para o cerrado. O programa da região Geo-

Econômica de Brasília foi importante para determinadas regiões de Goiás na zona 

de influência de Brasília. Os objetivos traçados para que o programa atendesse a 

região visavam atender os núcleos urbanos próximo a capital. Várias áreas de 

influência selecionadas para o recebimento prioritário de investimentos: “O eixo 

Ceres – Anápolis, a área de influência das Br. 040 e 050, o vale do Paraná, as áreas 

de Mineração e os Chapadões de Paracatu”23. O eixo Ceres–Anápolis recebeu um 

_______________________
22 ESTEVAM, Luiz Antônio. O tempo da transformação. Estrutura e Dinâmica na Formação Econômica de 

Goiás. 1997. p.135.
23 Idem. p.137.
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total de 32% dos investimentos. 

O programa da região Geo-Econômica de Brasília, além de conseguir 

alocar grande quantidade de recursos para o Estado de Goiás naqueles municípios 

circunvizinhos de Brasília, conseguiu fazer com que a produtividade agrícola 

aumentasse. Os investimentos na agropecuária que resultou neste aumento da 

produtividade ajudou no desenvolvimento industrial, uma vez que o aumento de 

máquinas e equipamentos utilizados na agricultura incentivou a indústria a produzir 

para atender a demanda crescente. 

A partir de 1970 houve um grande crescimento do crédito rural em 

Goiás, principal mecanismo de incremento da agropecuária como poder ser visto na 

Tabela 1 a seguir. 

TABELA 1

Goiás: Participação Percentual no Crédito Rural

Ano N. Contratos Valor Ano N. Contratos Valor Ano N. Contratos Valor

1970 3,8 3,8 1979 4,1 5,1 1991* 3,1 8,8

1971 3,2 4,3 1985 2,9 7,2 1992* 5,1 8,1

1972 3,6 4,6 1986 3,5 7,6 1993* 3,8 7,6

1974 4,1 5,0 1988 4,5 9,6 1994* 6,5 10,5

1977 3,6 4,4 1989 4,9 16,8 1995* 4,2 8,8

1978 3,8 4,5 1990* 2,4 6,8

Fonte: Anuários Estatísticos do Crédito Rural. BACEN. * Inclusive Tocantis. In: Estevam, L.A.

Do total de crédito concedido para os Estados, Goiás recebeu 7,0% entre 

os anos de 1970 a 1995. Apesar da grande quantidade de crédito rural concedido ao 

Estado de Goiás, houve um decréscimo na renda agrícola.24 A verdade é que a 

grande demanda por máquinas e equipamentos resultou num aumento considerável 

do produto fazendo com que o agricultor tivesse que despender de uma grande 

quantidade de recursos para adquirir estas máquinas, funcionando o agricultor como 

_______________________
24 Idem. p.140
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um repassador de recursos para o setor industrial. 

A grande contribuição dos inúmeros créditos rurais e diversos programas 

para a agricultura de Goiás foi o aumento sistemático que aconteceu na utilização 

dos insumos modernos, bem como a aquisição de máquinas e equipamentos que 

conseguiram proporcionar uma modernização da agricultura nestes fatores, muitas 

vezes até induzindo a um desenvolvimento da pesquisa agropecuária em avançar 

para atender a demanda sempre crescente dos produtores rurais. 

Uma contribuição para a agricultura em Goiás foi dada na década de 70, 

quando o governo estadual instituiu um programa, “O Goiás-Rural”, que deveria 

atender, principalmente, os agricultores na expansão das áreas agricultáveis. Foi um 

programa que subsidiou os agricultores na abertura de novas terras. O Governo do 

Estado conseguiu com os inúmeros créditos criar o programa e adquirir uma 

quantidade de máquinas e equipamentos visando atender o produtor rural de Goiás. 

O número de tratores na agricultura em Goiás cresceu na década de 70, 

passando de 5.600, para um total de 5.962 tratores. Já, em 1985, a nossa agricultura 

contava com um total de 33.500 tratores. 

TABELA 2

Goiás – Utilização de Tratores –1950-1985

Anos Número Ha/Lav/Trator Estabelecimento / Trator Pessoal Ocupado

1950 8,9 5.224 716 3.363

1960 1.349 733 82 370

1970 5.692 287 25 960

1975 13.634 118 11 50

1980 26.875 199 6 29

1985 33.548 168 4 18

Fonte: IBGE. Censos Agropecuários. In: Estevam, L.A.

O Estado de Goiás foi beneficiado com a introdução de máquinas e 

equipamentos em função da grande quantidade de terras planas no cerrado. Assim, a 

estrutura produtiva começou a mudar também em função das inovações através da 
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introdução de máquinas. 

Vários produtos que anteriormente participavam de maneira marcante na 

formação do produto de Goiás, com o processo de introdução de máquinas e 

utilização de insumos modernos, além do processo normal da introdução da 

produção mais voltada para a agroindústria e exportação dos produtor agrícolas, 

tivemos uma mudança quando os agricultores deixaram de plantar o Arroz e o 

Feijão e tornaram-se produtores de Soja, de Milho e da Cana-de-Açúcar. A Tabela 

3, abaixo, demonstra a mudança na estrutura de produção, quando a economia 

agrícola deixou de produzir o Arroz e o Feijão e começou a produzir aqueles 

produtos mais ligados a exportação. 

TABELA 3

Goiás – Área colhida e Produção das Principais Culturas (1000 ha e 1000 ton.)

Ano
Arroz Feijão Cana Milho Soja

(ha) (ton.) (ha) (ton.) (ha) (ton.) (ha) (ton.) (ha) (ton.)

1960 420,0 724,4 78,8 76,9 34,5 1.473,3 192,4 321,7 0 0

1969 930,6 915,0 157,4 96,0 31,9 1.341,2 379,2 561,3 1,5 1,8

1975 947,9 869,2 223,0 112,5 15,3 614,0 640,0 1.228,8 55,6 73,3

1980 1.186,7 1.455,4 160,5 72,2 20,6 1.218,3 803,2 1.751,5 246,6 455,7

1985 1.071,5 1.358,4 180,9 51,5 103,1 7.024,1 926,1 2.464,4 621,8 1.127,5

1988 1.099,0 1.551,4 210,0 57,1 96,6 6.556,0 1.112,4 2.993,0 773,5 1.497,9

1989 836,9 1.293,6 137,0 72,1 100,1 6.914,4 1.145,4 3.693,6 1.048,3 2.156,3

1991* 333,0 524,5 179,0 121,5 111,8 7.136,1 884,6 2.886,0 800,9 1.661,2

1992* 617,1 953,4 155,1 114,1 102,0 7.316,1 812,5 2.868,4 826,7 1.800,9

1993* 470,6 689,9 153,9 130,9 100,5 7.205,7 805,6 2.679,6 998,8 2.030,7

1994* 466,2 823,7 160,5 147,7 109,2 8.044,5 978,7 3.261,0 1.141,6 2.369,5

Fonte: Anuários Estatísticos. IBGE. *Inclusive Tocantis. In: Estevam, L.A.

As culturas relacionadas com a exportação, como o Milho, a Soja e a 

Cana-de-Açúcar deram grande impulso à agricultura em Goiás, principalmente em 

função do crescimento do volume de produção que afetou de maneira substancial a 

arrecadação do ICM e com isto, a elevação da renda da agricultura. “...com relação 
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à composição produtiva, houve mudanças na estrutura agrícola de Goiás. Em 1960, 

a produção de arroz correspondeu a 50,4% do valor de produção agrícola total do 

Estado; a de feijão a 12,1%, a de milho a 13,0% e a de cana a 4,3%. Na década de 

90, a situação diversificou-se em função do incremento de novas culturas (alho, 

tomate, mandioca e laranja) e do peso considerável de alguns produtos; em 1993, a 

produção de arroz correspondeu a apenas 3,7% do valor da produção agrícola 

estadual, a do feijão 6,1%, a de milho atingiu 25,5%, a de cana 12,3% e a de soja 

16,0%”.25

A Soja introduzida na agricultura goiana, a partir da década de 70, foi 

toda melhorada e adaptada pela pesquisa agropecuária que, além de encontrar terras 

propícias ao seu desenvolvimento no Estado de Goiás, ainda contou com uma fase 

em que os agricultores do sul do país, principalmente Rio Grande do Sul e Paraná, 

que vieram para Goiás e trouxeram parte das tecnologias utilizadas em seus 

Estados. O milho sempre foi uma produção de subsistência plantada em todos os 

municípios e por pequenos produtores que conseguiram graças à tecnologia 

disponível, também ser produzida de maneira a receber ganhos de capital. Logo o 

milho conseguiria, com a introdução das tecnologias advindas da pesquisa 

agropecuária, aumentar consideravelmente seus ganhos de produtividades. 

A cana-de-açúcar conseguiu produzir em termos de toneladas maior 

produção que o milho, o feijão, o arroz e a soja. A arrancada da produção de cana-

de-açúcar no Estado de Goiás se deu a partir de 1982 porque, a partir de 1984, um 

total de 17 destilarias foram implantadas no Estado. 

Em função do aumento constante da produção e diversificação das 

culturas, a agricultura goiana ofereceu oportunidades para a implantação de 

agroindústrias ligadas primeiramente à industrialização da carne, laticínios, óleos 

brutos e refinados.

O processo de modernização da agricultura de Goiás conseguiu 

_______________________
25 Idem. Op. cit. p. 143.
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modificar a estrutura de relações de trabalho e a forma de apropriação da terra.26 Os 

incentivos fiscais também foram responsáveis pela expansão das áreas de lavouras 

temporárias e pastos artificiais. Houve um crescimento bastante acentuado nas 

lavouras artificiais que veio aumentar o efetivo bovino do Estado, conforme 

verifica-se pelo Figura 1.

TABELA 4

Evolução das Áreas de Pastagens e Lavouras (% Sobre a Área Total)

Anos PASTAGENS LAVOURAS

Natural Artificial Permanente Temporárias

1960 55,5 10,7 0,4 3,0

1975 50,3 17,2 0,2 5,8

1980 43,0 22,6 0,3 6,5

1985 32,0 38,0 0,2 9,6

Fonte: IBGE. Censos Agropecuários. In: Estevam, L.A.

FIGURA 1

Evolução das Áreas de Pastagens e Lavouras (% sobre a área total)
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_______________________
26 ESTEVAM, Luiz Antônio op. cit. p. 145.
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A partir da década de 70, a estrutura produtiva ligada à bovinocultura, 

aproveitou também dos benefícios advindos da pesquisa agropecuária que 

começava a oferecer aos produtores uma grande diversidade de pastagens e que 

aproveitaram, daí para frente, da oferta de tecnologias disponíveis. O crescimento 

da área plantada de pastagens artificiais foi decisiva no aumento do efetivo bovino e 

Goiás liderou, a partir daí, em número de cabeças, conforme Tabela 5 a seguir. 

TABELA 5

Efetivo de Bovinos (1.000 bovinos)

Unidade 1960 1970 1980 1985 1991 1993

Goiás 6.987 9.848 12.884 16.454 23.014 23.718

Brasil 79.078 97.864 102.531 118.971 152.135 155.134

% Goiás/Brasil 8,7 10,0 12,5 13,8 15,1 15,2

Fonte: Censos Agropecuários e Anuários Estatísticos IBGE. 1960, 1970, 1980, 1991, 1993.

O que se pode notar no processo de modernização da agricultura em 

Goiás é que os produtos de subsistência sofreram muita demora para se integrarem 

ao processo de adoção das tecnologias disponíveis. Enquanto que as culturas mais 

ligadas ao processo de produção para exportação como a cana-de-açúcar, o milho e 

a soja, demandaram as tecnologias disponíveis com muita rapidez, porque eram 

produtos em que os produtores do Estado de Goiás ainda não tinham muita tradição 

de plantio visando a exportação. 

A introdução dos programas especiais e sua influência na agricultura 

foram fundamentais para a mudança na estrutura de produção agrícola no Estado de 

Goiás que, a partir daí, voltou sua produção também com a preocupação de atender 

as agroindústrias que começavam a se instalar em Goiás. 

O impacto das tecnologias na produção agrícola em Goiás teve muita 

importância para que se estabelecesse uma produção com excedentes para atender a 

demanda local de produtos primários, demanda a nível nacional e internacional. Na 

Região Centro-Oeste, o Estado de Goiás ocupou o principal lugar fazendo elevar o 
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Produto Interno da Região. 

2 - O Início da Pesquisa em Goiás

Os registros de pesquisa agropecuária que temos em Goiás, também 

datam do aparecimento dos antigos Institutos de Pesquisas, com trabalhos bem 

modestos e que, de certo modo, não chegaram a modificar a estrutura de produção 

em Goiás. 

Com o advento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –

Embrapa, em 1973, terminava, finalmente, em Goiás uma agricultura e pecuária 

voltada somente para o incremento da área agricultável. O aparecimento do Modelo 

Institucional de Pesquisa Agropecuária promoveu o surgimento de uma mudança 

tecnológica que vem rendendo um aumento constante na produtividade de nossas 

principais culturas, além de fornecer conhecimentos científicos necessários à 

redução de custo de produção em diversas outras culturas tradicionais no Estado de 

Goiás, que sem nenhuma dúvida, vem se destacando na agricultura do País. Esses 

destaque são também graças às tecnologias que aqui vêm sendo produzidas e 

adotadas, além daquelas introduzidas de outros Estados do País.

Existia no Brasil, até 1973, no Ministério da Agricultura, o antigo 

Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária que se transformou em Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária – a Embrapa, com as seguintes políticas: 

formação de recursos humanos no Brasil e Exterior (até 1984, foram treinados mais 

de 2300 pesquisadores); conhecimento de trabalhos já desenvolvidos na área 

internacional; empréstimos externos; relacionamentos com universidades 

estrangeiras, instituições internacionais e convênios com universidades brasileiras. 

A atuação da Embrapa é realizada, hoje, pelos Centros Nacionais, atualmente em 

número de 12 (doze), com atuação em diversos Estados e trabalhando para geração 

de tecnologias de vários produtos agropecuários.

Existem três Centros Nacionais de recursos (Centro de Pesquisa 

Agropecuária dos Cerrados (CPAC), Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico 

Úmido (CPATU) e Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido. 
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Existem ainda 16 (dezesseis) unidades de execução da Embrapa, a nível estadual e 

territorial. Em Brasília, além da sede, ainda existem o Centro Nacional de Recursos 

Genéticos e o Serviço de Produção de Sementes Básicas. Além deste conjunto de 

unidades, a pesquisa agrícola conta ainda com 14 (quatorze) empresas estaduais, 

formando o sistema Cooperativo de Pesquisa Agropecuária. Vários foram os 

impactos que a pesquisa agropecuária já gerou para a agricultura brasileira, com a 

criação de novas variedades de soja e trigo (principalmente para o cerrado), como o 

arroz, as fruteiras, a mandioca, o milho, o sorgo, o feijão, o algodão, as hortaliças e 

o café. A criação de novas variedades são importantes para nossa agricultura, uma 

vez que são mais produtivas e mais resistentes às pragas e doenças e, por isto, 

requerem menor uso de insumos modernos. Além da criação de novas variedades, 

também podem ser mencionadas o controle biológico, fertilidade e controle da 

erosão, fixação de nitrogênio, energia, pastagens e trabalho com animais. 

A partir de 1960, o que se nota na agricultura brasileira é uma evolução 

dos índices de produtividade da terra, de maneira constante com elevações em 

outros períodos, que se aqui fossem mais analisados, demonstrariam que os níveis 

ainda são baixos. O papel que exerce a pesquisa torna-se fundamental, quando se 

conseguirá, com muitos avanços, elevar os índices de rendimentos, por hectare, a 

patamares para viabilizar a agricultura que ainda se encontra num estágio de 

descrédito em relação aos produtores neste País. A maior parte da produção de 

alimentos no País, cerca de 70%, é realizada pelo Centro-Sul. Para se produzir nesta 

região necessita-se, nos dias atuais, da utilização de fertilizantes, defensivos, 

máquinas e equipamentos, além de uma dispendiosa participação de óleo diesel. 

Enquanto isto, o preço destes insumos, se correlacionarmos com o dos alimentos, 

veremos uma redução do consumo de insumos, o que influenciar a produtividade. 

Alguns dados são importantes para se demonstrar o retorno dos

investimentos realizados em pesquisa. Para as tecnologias geradas pelo Sistema 

Cooperativo de Pesquisa Agropecuária, a partir de 1973, a Embrapa investiu, no 

início, US$10 milhões para uma evolução nos nossos dias em cerca de US$ 150 

milhões. No período de 1973/83, somente em um projeto para o centro – sul 
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(Procensul I), com parte dos investimentos pelo BID, a distribuição seguiu o critério 

de premiar com 44% as pesquisas com produtos de abastecimento interno, enquanto 

que 27% foram destinados às pesquisas para redução e racionalização do uso de 

insumos modernos. As pesquisas com produtos de exportação receberam 11%, 

enquanto que 18% ficaram para outros benefícios que a pesquisa pudesse gerar 

(Tabela 6). 

TABELA 6

Benefícios Líquidos Gerados pelo Sistema Cooperativo de Pesquisa no Centro-

Sul, segundo Grupo de Tecnologias Afins. 1983-1984.

Grupos Nº de Tecnologias
1983 

(US$)

1984

(US$)

Geradoras de excedentes de produção de alimentos básicos 44 59 71

Geradoras de excedentes de produtos exportáveis 11 54 57

Poupadoras de insumos modernos 27 39 44

Outras tecnologias 18 3 4

TOTAL 100 155 176

Fonte: Avila et al. (1984).

Tomando-se por base a geração de tecnologias, até o ano de 1981, a 

Embrapa calculou a taxa de retorno dos investimentos realizados. As tecnologias 

baseadas para mensurar a taxa de retorno, medidas a níveis dos produtores, foram 

aquelas adotadas na safra 1981/82, comparando com os investimentos realizados de 

1974 /82, a taxa de retorno foi de 42,8%, representando uma alta rentabilidade, se 

compararmos com outros trabalhos de retornos sociais. Já em 1982, em outro 

programa, desta feita financiado pelo Banco Interamericano de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), obteve-se um valor que foi estimado em 38% (Tabela 7).

Apesar da utilização de uma metodologia bastante diferenciada para a 

determinação das taxas de retorno, os resultados gerados pelo Sistema Cooperativo 

de Pesquisa Agropecuária, coordenado pela EMBRAPA, contribuíram para um 

impacto na agricultura brasileira e, logicamente, todos os benefícios transferidos 

para a sociedade, conforme é demonstrado na Tabela 7. 
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TABELA 7

Estimativa de Retorno dos Investimentos em Pesquisa na EMBRAPA

Avaliações Realizadas Períodos Taxas Internas de Retorno (%)

Investimentos Totais 1974/92 43

Capital Humano 1974/96 22

BIRD I 1977/91 38

BID I 1977/96 27

Pesquisa de Trigo 1974/90 74

Pesquisa de Soja 1975/95 62

Capital Fixo (Taxa Média) 1981 53

Fonte: EMBRAPA

Além dos retornos em dois produtos, os alimentos básicos como o arroz, 

o feijão, o milho, a mandioca, a carne, o leite, a batata, o tomate, o alho e a cebola, 

são produtos que vêm recebendo investimentos, o que, sem dúvida, vem gerando 

grandes benefícios para toda a sociedade.27

Os conceitos emitidos sobre as mudanças tecnológicas no Brasil, através 

da pesquisa agropecuária e algumas demonstrações comprovada seriam, facilmente, 

extrapoladas para o Estado de Goiás, através de comprovações com os dados que 

estão disponíveis para tal configuração. Necessário se torna uma justificativa para 

demonstrar como a pesquisa agropecuária tem sido uma opção ao crescimento e 

modernização da agricultura e pecuária de Goiás e, consequentemente, ao 

desenvolvimento de sua economia. 

Anteriormente, analisou-se o papel desempenhado pela Embrapa na 

geração de tecnologias para a agropecuária. A Empresa Estadual de Pesquisa –

Emgopa, foi concebida também na mesma época da Embrapa por recomendação do 

governo federal, que necessitava também de incrementar esta atividade no âmbito 

_______________________
27 ÁVILA, A.F.D. & AYRES, C.H.S. Experiência brasileira em avaliação socioeconômica. Ex-Post da 

Pesquisa Agropecuária. 1985. p.15.
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estadual.

O Estado de Goiás deveria, logo no início da arrancada para a 

modernização do setor agrícola brasileiro, também contribuir de maneira efetiva, 

como vem fazendo até hoje. Pelas dimensões de Goiás (quando a programação foi 

iniciada ainda não existia o Tocantins) e, por apresentar uma série de regiões de 

clima e solos completamente diferenciados, a programação inicial de pesquisa foi 

bastante heterogênea. 

Alguns trabalhos pioneiros de pesquisa foram realizados antes da 

transformação do antigo serviço de pesquisa ligado à Secretaria da Agricultura. A 

Estação experimental localizada em Anápolis iniciou seus trabalhos nos idos de 

1935, com pesquisa de Café. Após 1951, outros produtos foram merecendo 

destaque como o trigo, o algodão, o arroz, o feijão, o milho, o amendoim e a soja. 

De 1968 a 1973, foram conduzidos 525 experimentos, distribuídos em 52 

municípios do Estado, através do programa integrado, com a participação do Ipeaco 

(Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Centro-Oeste), com 

sede em Sete Lagoas (MG), da Secretaria da Agricultura de Goiás, da ACAR 

(Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado de Goiás), da Escola de 

Agronomia da UFG, da Companhia Nacional de Estamparia, da Associação 

Nacional de Difusão de Adubos (Anda) e do Conselho Nacional de Pesquisas 

(CNPq).

No início dos anos 70, antes da introdução do modelo de pesquisa, já 

havia uma preocupação do Estado de Goiás com os seguintes aspectos na estação 

Experimental de Anápolis: sementes geneticamente melhoradas, objetivando 

incrementar a sua produtividade para maior resistência às pragas e às doenças; 

maior rendimento das culturas, com a utilização de corretivos e fertilizantes e 

defensivos; melhor produtividade pela utilização de técnicas racionais e preparo do 

solo nos tratos culturais, na colheita e no beneficiamento; melhor utilização da terra, 

com a indicação de variedades melhoradas próprias para cada zona ecológica; 

multiplicação das leguminosas nativas, objetivando o melhoramento das pastagens e 

o conseqüente aumento do desfrute dos rebanhos; uso racional do solo, através de 
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medidas que propiciem o aumento de sua fertilidade e a conservação de sua 

estrutura sem degradação; conquista das áreas de campo – cerrados e a sua inclusão 

na dinâmica da economia rural do Estado. 

Com a implantação da Empresa de Pesquisa, em 1973, no programa de 

produtos que a empresa deveria trabalhar, foi definido sempre a partir dos produtos 

que o Estado já tinha uma vocação e daqueles que poderiam entrar e desenvolver, 

mesmo sem uma tradição. Assim, foram definidas para Goiás, desenvolver linhas de 

pesquisa nos seguintes produtos: arroz, feijão, milho, mandioca, algodão, soja, 

fruticultura, olericultura, sorgo, solos e fitossanidade. Todas as pesquisas deveriam 

seguir a orientação do Modelo Institucional de Pesquisa com os seguintes objetivos: 

gerar os conhecimentos tecnológicos que visem o aumento da produção e 

produtividade na agricultura do Estado; o desenvolvimento de sistemas de produção 

compatíveis com os vários níveis de produtores, visando o aumento da renda líquida 

do setor e melhoria das condições de vida da população rural; e a busca de novas 

alternativas para a produção de combustíveis de origem vegetal, em consonância 

com a política energética do governo, trabalhando para isto integrada com a 

Empresa de Extensão Rural do Estado. Estes objetivos seriam atingidos com as 

funções definidas para a pesquisa de promover, planejar, estimular, supervisionar e 

executar todas as atividades de pesquisa e experimentação agropecuária. 

Para realizar as pesquisas, no sentido de atingir estes objetivos, a 

Empresa de Pesquisa começou o desenvolvimento de seus trabalhos nas Estações 

Experimentais localizadas em Goiânia, em Anápolis, na Estação Experimental do 

antigo (IPEACO), em Jataí, com a aquisição de uma área através de recursos do 

Polocentro, onde foi construída uma Estação Experimental para atender a demanda 

de pesquisa do Sudoeste do Estado, e em Araguaína, agora no Tocantins, com 

recursos do Polamazônia, foi instalada a Estação Experimental para atender ao 

Extremo Norte goiano naquela época e, recentemente passando toda a estrutura para 

o Estado do Tocantins. A Empresa ainda contava com uma área em Serranópolis e 

outra da antiga área da Goiás Hortigranjeira em Goiânia onde se desenvolve a 

implantação do projeto Produção de Sementes Básicas.
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Assim, implantou-se o sistema básico para que a pesquisa agropecuária 

produzisse uma transformação na agricultura goiana, tendo em vista a produção de 

tecnologia que pudesse oferecer uma mudança tecnológica em Goiás. Ainda 

contava a Empresa de Pesquisa, deste a sua implantação, com um suporte de pessoal 

técnico com treinamento para a realização das tarefas, inclusive pessoal que, até 

1996, passava por um treinamento com vários técnicos, realizando estudos no 

exterior em mestrado e doutorado nas áreas de interesse do Estado. 

3 - Os Impactos Socieconômicos da Pesquisa 

A metodologia para avaliação dos impactos socieconômicos da pesquisa 

agropecuária vem merecendo a atenção dos analistas da área que apesar de algumas 

dificuldades metodológicas, vem produzindo vários trabalhos e a tarefa torna-se 

complexa, em função da natureza do produto de pesquisa. 

As avaliações vêm se transformando em exercícios difíceis de serem 

realizados. Conhecer o produto final da investigação vai se constituir em 

enriquecimento dos conhecimentos. A avaliação da pesquisa agropecuária tem 

colocado uma grande quantidade de pesquisadores para achar uma fórmula 

adequada para medir o produto resultante das pesquisas28, desta maneira existiu um 

esforço da pesquisa para medir o impacto da pesquisa sobre o rendimento agrícola 

A introdução de outra medida do produto da pesquisa consiste em uma 

avaliação do impacto da pesquisa em termos de ganhos líquidos do produtor. São 

considerados para a análise tanto os aumentos de produtividade e as tecnologias que 

reduzem os custos de produção para a agricultor, como também aquelas tecnologias 

em que os agricultores tenham ganhos com a expansão da área agricultável. 

Os ganhos líquidos do produtor são medidos, levando-se em 

consideração as três condições acima. Outra dificuldade relativa é aquela 

relacionada com a proporção de méritos que são atribuídos a cada agente que 

_______________________
28 GRILLICHES, Z.. Issue in assessing the contribution of research and development to productivity growth. 

In: CRUZ, E.R. da; PAIVA, V. & AVILA, A.F.D. Taxas de Retorno dos Investimentos na Embrapa: 
Investimentos Totais e Capital Físico. 1979. p.15.
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participou do desenvolvimento e difusão da tecnologia para o agricultor.29

No caso do Estado de Goiás, os resultados alcançados são positivos em 

relação aos investimentos realizados. Para a Empresa Estadual aplicar recursos em 

pesquisa agropecuária, somente o programa Polocentro destinou para Goiás o 

montante de US$ 1.824.717 no período de 1976 até o ano de 1986, conforme a 

Tabela 8.

A Emgopa apresentou uma alocação de recursos que permitiu gerar 

tecnologias que modificaram o comportamento da agricultura em Goiás em setores 

onde a tecnologia foi difundida e implantada. Nos últimos anos tivemos o exemplo 

da Soja, que teve a pesquisa agropecuária como principal agente modificador de sua 

estrutura produtiva em Goiás. A geração de tecnologia de variedades 

exclusivamente melhoradas no Estado, já justificam todo o investimento realizados 

para a pesquisa. 

TABELA 8

Dispêndios em Pesquisa na Emgopa - 1976/86

Ano Valores Nominais*

1976 469

1977 3.679

1978 8.407

1979 17.022

1980 27.508

1981 51.383

1982 103.103

1983 54.124

1984 258.113

1985 464.603

1986 836.286

TOTAL 1.824.717

Fonte: DDM - EMGOPA * Preços de setembro/85 corrigidos pelo Índice Geral de Preços. Disponibilidade 
Interna da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

_______________________
29 CRUZ, E.R. da; PAIVA, V. & AVILA, A.F.D. Taxas de Retorno dos Investimentos na Embrapa: 

Investimentos Totais e Capital Físico. 1982. p.12.
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Estas onze tecnologias foram selecionadas entre aquelas que tinham 

viabilidade de ser medidas. Procedeu-se a uma aplicação da metodologia já 

testada30, visando chegar a uma determinação dos benefícios líquidos obtidos.31

Procurou-se determinar a quantidade de hectares já cultivados com a adoção das 

onze tecnologias, medindo inclusive a participação percentual da Empresa Estadual 

em cada tecnologia. 

Assim, a metodologia permite medir o crescimento, no caso da adoção 

das variedades, da quantidade percentual em relação às produtividades. Antes de 

demonstrar os resultados econômicos, a descrição de algumas destas tecnologias e 

os impactos que elas causaram na agricultura, torna-se necessário para a ilustração 

de como se trabalha com a metodologia descrita. 

A criação da variedade de soja Emgopa 301, passou a ser destaque de 

toda a criação genética e a sua transformação em semente básica, em função dos 

benefícios que vinham gerando, naquela época. A importância desta variedade que a 

Empresa Estadual de Pesquisa, através de sua coordenação de sementes básicas, 

produz e coloca no mercado dos produtores de semente certificadas e também 

fiscalizadas é muito importante, dado a sua grande capacidade de aceitação e 

adoção por parte dos produtores. 

Hoje, a produtividade média da soja em Goiás, está em torno de 2.400 

kg/ha. O impacto é grande pelo crescimento de 24% na produtividade em relação a 

outras variedades plantadas antes desta desenvolvida na Empresa Estadual. 

No Quadro 1 são apresentadas algumas tecnologias geradas pela 

EMGOPA, de 1973/90.

_______________________
30 AVILA, A.F.D; IRIAS, L.J.M. & VELOSO, R.F.V. Avaliação dos impactos socioeconômicos do Projeto

PROCENSUL I. 1984. p.11.
31 Os Benefícios Líquidos seriam aqueles obtidos pelos agricultores na implantação ou introdução de novas 

tecnologias. 
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QUADRO 1

Tecnologias Geradas pela EMGOPA. 1973-1990

1. Soja - Plantio de Soja na Entressafra sob Condições de Irrigação.

2. Soja - Variedade EMGOPA 301.

3. Soja - Recomendação da Variedade Doko.

4. Soja - Recomendação da variedade Tropical.

5. Milho - Cultivar de Milho EMGOPA - 501.

6. Trigo - Época de Semeadura - CV-BH 1146 em Goiás

7. Sorgo - Plantio de Sorgo Granífero em Sucessão à Soja em Goiás.

8. Algodão - Recomendação da Variedade IAC-17

9. Algodão - Manejo Integrado das Pragas do Algodoeiro (redução).

10. Arroz - Recomendação da Variedade IAC-47.

11. Arroz - Recomendação da Variedade IAC-25.

Além da variedade Emgopa 301, ainda temos a Emgopa 302 e 303. As 

várias recomendações para a soja foram desenvolvidas com a colaboração do 

Centro Nacional de Soja, como a Doko, Numbaira, Tropical e Paranagoiana. 

Outra tecnologia que merece destaque aqui nesta análise é aquela de 

manejo integrado das pragas do algodoeiro, que permite a redução de aplicação do 

número de inseticidas, pois ela reduz, em média, o custo de produção até 50%. 

Essa metodologia foi toda desenvolvida dentro do sistema de pesquisa 

coordenado pela Empresa Estadual, quando reduziu de 11 aplicações de inseticidas 

para somente 4 aplicações depois que desenvolveram esta tecnologia. 

Existe, porém, uma dificuldade sem precedentes para determinar a 

adoção desta técnica, uma vez que todas as principais áreas de produção de algodão 

no País, já adotam esta tecnologia inteiramente desenvolvida no Estado de Goiás. 

O plantio de sorgo granífero em sucessão à soja vem conseguindo 

aumentar gradativamente o número de hectares plantados, por se constituir em 
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barateamento de custo de produção e ainda produzir um cereal como o sorgo, 

estimulando vários produtores das vantagens de seu cultivo. 

Mais recentemente, inclusive lançada no ano de 1984, a variedade de 

feijão Emgopa 201-ouro, se constituiu numa arrancada do feijão em Goiás. Esta 

tecnologia já está difundida em todo Brasil, principalmente nas regiões tradicionais 

de cultivo de feijão. A produtividade atinge cerca de 1.500 kg/ha, enquanto que a 

média hoje, em Goiás, é de 1.300 kg/ha nas 3 safras plantadas.

Várias outras tecnologias, como demonstrado em anexo, têm suas

importâncias também destacadas, como também as recomendações constantes em 

anexo. Caso específico da variedade de milho – Emgopa 501, bastante utilizada em 

nossa agricultura para pequenos e médios produtores, recomendada para a produção 

de massa verde e para a silagem ao gado.

O Estado de Goiás foi beneficiado com investimentos quando executou 

desde a criação da Empresa Estadual de Pesquisa, uma programação de 

investimentos baseada em fontes de financiamento provenientes de recursos da 

esfera federal e a participação do governo estadual. 

Partindo destes investimentos que depois de aplicados viraram custos, 

vamos determinar os benefícios da pesquisa, ou os benefícios que, com a aplicação 

destes investimentos geraram tecnologias que beneficiaram diretamente os 

produtores. 

Os investimentos anuais, realizados em função da melhoria da 

modernização agrícola em Goiás, via pesquisa agropecuária, de 1974, quando da 

criação da Empresa Estadual de Goiás, até o ano de 1984, conforme demonstra 

Tabela 8, onde pode ser observada a distribuição dos investimentos realizados pelos 

governos federal e o estadual. 

Dentro dos recursos liberados, através da EMBRAPA, estão também 

recursos liberados pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca – SUDEPE, 

Financiadora de Projetos – FINEP, e pequena participação de outros financiadores. 
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A Tabela 9, demonstra os investimentos ano a ano, com início em 1974 e 

terminando em 1984. O período escolhido de 10 anos foi feito em combinação com 

o Branco Interamericano de Desenvolvimento – BID – que queria ter uma avaliação 

dos investimentos que realizaram para a pesquisa agropecuária no Brasil. 

Como se pode notar na tabela 9, do ano de 1974 até 1976 o governo 

federal contribuiu com um menor volume de investimentos, dando a arrancada do 

processo de investimentos em pesquisa. De 1979 a 1978, o governo federal 

aumentou a sua participação justamente visando incentivar o governo estadual a 

estimular a pesquisa agropecuária. 

TABELA 9

Investimentos da EMGOPA para a Atividade de Pesquisa.

US$ 1,00

Anos Embrapa e Outros Estado Total

1974 119 663 782

1975 694 854 1.546

1976 680 1.236 1.916

1977 1.322 1.151 2.473

1978 1.616 1.331 2.947

1979 1.467 2.528 3.995

1980 1.221 2.214 3.435

1981 1.645 2.906 4.551

1982 2.183 3.251 5.434

1983 715 1.787 2.502

1984 470 1.392 1.862

Fonte: EMGOPA

De 1979 a 1984, a participação do governo federal sempre foi menor que 

a do governo estadual, chegando no final do período analisado a um volume de 

investimentos na ordem de 74% por conta do Estado de Goiás, enquanto que o 

governo federal participava com somente 26% do total.

Neste período, o Estado de Goiás para receber os recursos provenientes 

dos Bancos Internacionais, ofereceu como contrapartida toda a contratação de 
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pessoal técnico e de apoio a pesquisa, ficando a seu encargo o pagamento de pessoal 

e encargos sociais enquanto que os Bancos financiavam os projetos de pesquisa. 

Através da metodologia desenvolvida foram calculados os benefícios que 

permitiram mensurar a pesquisa, nos ganhos líquidos do produtor que adotou a nova 

tecnologia divulgada pela pesquisa. A partir de então, vários passos foram seguidos 

para calcular os benefícios da pesquisa 32. 

a) Selecionaram-se 11 tecnologias geradas ou recomendadas pela 

Emgopa. Considerou-se uma defasagem entre a geração de uma tecnologia por uma 

instituição e sua adoção pelos produtores. O tempo foi definido em quatro anos. 

b)Para cada uma das tecnologias, os ganhos líquidos do produtor foram 

estimados com base em dólares/hectare, a preços de mercado, sendo que os ganhos 

foram dimensionados comparando a tecnologia nova gerada pela pesquisa com a 

tecnologia tradicional, constituindo-se, assim, em ganhos marginais.

c) Os ganhos líquidos atribuídos à pesquisa, para cada tipo de tecnologia, 

foram estimados em percentuais, segundo a participação da empresa em cada uma 

delas. O exemplo é da variedade criada na empresa que recebeu o máximo de 

pontos – 80%.

d)Os benefícios anuais foram calculados pela multiplicação dos 

benefícios líquidos pela área cultivada. 

Através dos benefícios líquidos anuais, pode-se analisar que houve um 

retorno de benefícios aos investimentos feitos para a pesquisa agropecuária em 

Goiás. Os resultados são positivos, à medida que se analisam os benefícios líquidos 

e eles nos oferece uma demonstração que realmente existe atualmente, com a 

adoção destas tecnologias, uma impacto em nossa agricultura. 

Da Tabela 10, Benefícios Líquidos Anuais, conclui-se que, quando se 

_______________________
32 SANTOS, Raymar L. Os Impactos da Pesquisa Agropecuária no crescimento da Agricultura em Goiás. 

1985. p.15.
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compara os números dos benefícios e dos custos, os benefícios líquidos anuais são 

excepcionais. Observa-se que os benefícios líquidos são negativos de 1974 até 

1981. De 1982 em diante, eles passam a ser positivos, justamente quando os 

benefícios começam a aparecer superando os custos anuais da pesquisa fornecendo 

os benefícios líquidos. 

O retorno aos investimentos são vantajosos, no caso da pesquisa 

agropecuária, quando ela consegue liberar tecnologias aos produtores e esses as 

adotam, movimentando o setor agrícola, com a produtividade setorial aumentando a 

níveis satisfatórios. 

O total dos benefícios líquidos medidos de 1974 a 1986 vai se situar no 

volume de US$ 160.465, representando a diferença dos benefícios em US$ 194.035 

e dos custos de US$ 33.57. 

TABELA 10

Benefícios Líquidos Anuais

US$ 1.00

Anos Benefícios Custos Benefícios Líquidos

1974 - 782 - 782
1975 - 1.548 - 1.546
1976 - 1.916 - 1.916
1977 - 2.473 - 2.473
1978 - 2.947 - 2.947
1979 - 3.995 - 3.995
1980 - 3.435 - 3.435
1981 - 4.551 - 4.551
1982 39.306 5.434 + 33,872
1983 14.836 2.502 + 12.334
1984 69.455 1.862 + 67.593
1985 41.415 1.439 + 39.976
1986 29.023 686 + 28,337

TOTAL 194.035 33.570 + 160.465
Fonte: Cálculos do autor

Outro ponto importante de demonstração do impacto das tecnologias 

agrícolas para o Estado de Goiás está relacionada à quantidade de Imposto de 

Circulação de Mercadorias (ICM) que pode ser estimado em conseqüência da 
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colocação de sementes básicas no mercado das novas variedades trabalhadas pela 

Empresa de Pesquisa, ou ainda, daquelas que são adaptadas a nossa região, mas 

oriundas de outros centros de pesquisa. O Estado de Goiás não é o beneficiário 

sozinho da pesquisa. No Mato Grosso do Sul, foi estimado, e mais tarde 

confirmado, de que a quantidade de grãos produzida nos períodos subseqüentes a 

1986, da variedade EMGOPA 301, atingiu 15% de todo volume de soja plantada 

naquele Estado. 

Com a evolução das sementes básicas33 produzidas no Estado de Goiás, 

sob o comando da Empresa Estadual de Pesquisa, utilizou-se do seguinte critério 

para se chegar a determinação do ICM advindo da adoção de tecnologia gerada na 

pesquisa: a base de cálculo foi o total de sementes básicas comercializadas pela 

Empresa Estadual que se iniciou em 1981. Do total de sementes básicas de 1981, 

chegou-se ao volume de sementes certificadas em 1982 e sua capacidade de 

produzir grãos em 1983. Utilizaram-se os preços médios de mercado, praticados em 

Goiás, para se chegar, finalmente, ao valor da produção e daí ao ICM. 

Apesar do crescimento que a modernização agrícola pode oferecer para a 

sociedade, considerando somente os retornos financeiros, muitas críticas foram 

estabelecidas com relação ao desemprego que ela pode causar, aqui classificados, 

em “desemprego estrutural sazonal”.

As relações estabelecidas entre a introdução de insumos modernos numa 

propriedade agrícola e a mão-de-obra demonstram que, à medida que se adotam as 

tecnologias novas exigindo estas a utilização de insumos modernos, a tendência é de 

baixas o nível de emprego da mão-de-obra, quando se analisam todos os produtos 

agrícolas em forma agregada. A tendência é de que, quando se faz a análise por tipo 

de produto, é de reversão desta situação, dadas as características de cada cultura. 

Os retornos sob a forma de imposto que o Estado passa a arrecadar, neste 

caso o Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM), recursos para o FINSOCIAL e 

_______________________
33 As sementes básicas constituem a primeira geração de sementes após as experimentações, geralmente são 

plantada em áreas maiores e reproduzidas para demonstrações ou destinadas aos produtores de sementes. 
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FUNRURAL, todos estes baseados no valor da produção, são contribuições diretas 

para a comunidade social onde esta arrecadação é efetuada, contanto que tudo isto 

seja a nível de governo. 

O valor da produção gera um efeito multiplicador que beneficia a 

sociedade como um todo. A indústria e a mão-de-obra, bem como todo sistema de 

comercialização dos produtos são beneficiários diretos da decisão do produtor em 

produzir uma cultura de sua preferência. 

O crescimento do produto, via inovações tecnológicas e o conseqüente 

aumento da produtividade, podem trazer para a economia de Goiás, uma renda que 

trará benefícios para a sociedade. A pesquisa agropecuária assume assim, um papel 

de grande importância ao desenvolvimento do setor agropecuário, contribuindo para

o crescimento da economia goiana.

4 - As Tecnologias Geradas

4.1 - O Arroz

O Arroz é um dos principais cereais para a alimentação do brasileiro, 

constituindo-se em um importante produto de cultivo em quase todos os níveis. O 

Arroz é cultivado há vários anos no Estado de Goiás e já teve grande representação 

para a economia goiana. A cultura do arroz é praticada de maneira extensiva, não 

irrigada, em várias décadas no Estado e só recentemente começou a ser cultivada de 

maneira irrigada. Entre os anos de 1960 a 1977, o arroz tinha tanta importância para 

a economia goiana que representava quase que 50% da área total, plantada em todo 

o Estado. É uma cultura que serve também como abertura de pastagens e também de 

base para outras culturas que apresentam maior rentabilidade para o agricultor. 

As dependências do arroz de sequeiro dos regimes de chuvas, sempre se 

constituíram no ponto de estrangulamento da cultura do arroz em Goiás, bem como 

outros Estados do Brasil. A escassez de chuvas nas épocas adequadas ao plantio, 

sempre comprometiam a produção e produtividade desta cultura. As ações sociais e 
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governamentais de incentivo ao cultivo do Arroz, são reativadas pela importância 

do produto frente a dieta alimentar da população brasileira. O Governo Federal 

constantemente tem voltado suas preocupações para a ações de pesquisa para a 

produção de Arroz34 – e os sistemas de cultivo são fixados e vinculados aos 

diversos ecossistemas e também em função dos recursos sociais e econômicos 

disponíveis. 

O Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão da Embrapa fez uma 

caracterização dos diversos sistemas de produção de arroz em Goiás classificando –

os em terras baixas com irrigação controlada, terras baixas com irrigação não 

controlada, terras baixas sem irrigação e terras firmes sem irrigação ou de sequeiro. 

Constituída pelos Estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, 

Mato Grosso, Pará, Maranhão, Piauí, e o Distrito Federal, a macrorregião 

denominada Geo-Econômica e hidrográfica do Rio Tocantins exerce uma influência 

sobre 10% do território continental do Brasil, em se tratando de área de drenagem. 

Nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, o arroz irrigado é plantado numa área 

de 164.853 ha, sendo grande parte localizada no Estado do Tocantins. No Estado de 

Goiás, no vale do Araguaia, na bacia hidrográfica do Rio Tocantins, foi definida 

como área adequada para a implantação de projetos de arroz irrigado pelo grande 

potencial desta região para a irrigação. Dentre os programas de incentivos à cultura 

do arroz, principalmente o de sistematização ou de definição das áreas para culturas 

irrigadas existiram, o Goiás Várzeas, que era inserido dentro do Provárzeas 

Nacional (Programa Nacional de Aproveitamento Racional de Várzeas Irrigáveis), 

O Programa Rio dos Bois, e o Programa do Rio dos Sonos.

O Governo Federal fixou em vários objetivos as políticas agrícolas para 

o aumento da produção para várias culturas dando ênfase para o arroz e feijão 

como: o aumento da produção e da produtividade, a custos mais baixos. A fixação 

do homem ao campo e os preços do produto mais barato para o consumidor, 

visando, além destes objetivos, maiores níveis de emprego e de renda das famílias.

_______________________
34 SILVA, Osmira Fátima. Análise Econômica dos Sistema de Produção de Arroz. 1996. p.3
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As regiões produtoras tradicionais de arroz têm muitas dificuldades de 

implantar o sistema de cultivo de arroz irrigado35, baseando em características 

socioeconômicas, sistemas de produção e tecnologias, analisados em uma 

abordagem ampla, foram identificados dois grupos distintos de produtores:

- O primeiro, aqueles que plantavam tradicionalmente o arroz de 

sequeiro que é cultivado em consórcio, em terras altas e com baixos índices de 

produtividade, produtores não proprietários de terras e apresentando baixos níveis 

de escolaridade. 

- O segundo grupo, os produtores se preocupam em produzir visando o 

mercado, utilizando de pouca mão-de-obra familiar, plantam no sistema solteiro e 

irrigado e apresentam uma melhor escolaridade. 

Na região sul do país, o sistema de cultivo de arroz em terras baixas é 

feito com irrigação por inundação. Este mesmo sistema também vem sendo 

experimentado com sucesso no vale do Rio Araguaia, no Estado de Tocantins. Já no 

Centro-Oeste, o plantio é mecanizado com o solo seco. 

A pesquisa identificou o melhor sistema para a produção de arroz, que 

deverá ter manejo e conservação de solos, bom preparo do solo, calagem e 

adubação, emprego de sementes melhoradas, visando com isto, a obtenção de altos 

índices de produtividade. A Embrapa, ainda recomenda que o arroz irrigado deverá 

ser plantado logo nas primeiras chuvas, para um melhor aproveitamento,

diminuição dos custos com a irrigação, devendo também, ser respeitadas as 

recomendações técnicas para densidade, espaçamento e manejo de água, controle de 

pragas, além dos cuidados com colheita, secagem e armazenamento. 

Dos Estados que cultivam o arroz no sistema irrigado mecanizado, o 

Estado do Tocantins é o que possui maior participação, com 40,3%, no total da área 

colhida. Porém, os níveis de rendimento daquele Estado estão aquém do desejado, 

_______________________
35 TEIXEIRA, S.M.; ROBINSON, D.; ALBUQUERQUE, J.M. Agricultura de subsistência na produção de 

arroz: In: Reunião Nacional de Pesquisa de Arroz. 1990. p.41
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apesar de plantarem as variedades mais promissoras. O nível tecnológico onde 

existe a prática deste sistema é mais vantajoso que no Estado do Tocantins porque 

neste Estado os produtores não seguem as recomendações da pesquisa, manejam 

inadequadamente as lavouras. Em 1994, o Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e 

Feijão da Embrapa fez uma demonstração da conjuntura do arroz com destaque para 

o Estado de Goiás e Tocantins, comparando com outros Estados. 

A produção global de arroz irrigado, na zona chamada 

macroagroecológica, para a Embrapa foi de 591.577 t, colhidas em 140.413 ha. Para 

conseguir esta produção, o custo foi equivalente a 388.126 t do produto. O impacto 

da receita bruta da lavoura irrigada foi de R$ 50,28 milhões ou US$ 55,87 milhões, 

conforme a Tabela 11. 

TABELA 11

Conjuntura, Impacto na Oferta e Impacto Monetário do Arroz Irrigado 

Mecanizado, nos Oito Estados que Compõem a Zona Macroeagroecológica, em 

1994.

Estado Área
Partici-
Pação

Produ-
ção

Partici-
Pação

Rendi-
mento

Custo de 
Produção

Impacto 
na oferta

Impacto 
Monetário

(em milhões)

Impacto 
no Custo 
Produção

(1) (2)

(ha) (%) (t) (%) (kg/ha
)

(t) (t) (R$) (US$) (t)

Goiás 9.925 7,07 53.730 9,08 5.414 35.252 5.820 1,17 1,30 7.755

Tocantins 56.540 40,27 215.395 36,41 3.810 141.318 123.845 24,82 27,58 31.090

Mato Grosso 
do Sul

31.338 22,32 139.354 23,56 4.447 91.428 48.674 9,75 10,84 20.114

Maranhão 4.923 3,51 17.026 2,88 3.458 11.171 12.512 2,51 2,79 2.458

Piauí 11.469 8,17 44.326 7,49 3.865 29.082 24.488 4,91 5,45 6.398

Ceará 18.392 13,10 89.060 15,05 4.842 58.431 21.292 4,27 4,74 12.855

Paraíba 1.393 0,99 6.804 1,15 4.884 4.464 1.554 0,31 0,35 982

Pernambuco 6.433 4,58 25.882 4,38 4.023 16.981 12.716 2,55 2,83 3.736

Total 140.413 100,00 591.577 100,00 4.213 388.126 250.901 50,28 55,87 85.388

Fonte: LSPA (dez. 1994) - CNPAF - EMBRAPA - Goiânia - 1994.
(1) Preço mínimo do arroz irrigado (sc. 50 kg), em 10/04/95 = R$ 10,02 ou US$ 11,13.
(2) Dólar oficial (US$ 1,00 = R$ 0,90)

A Embrapa, através do Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão 
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(CNPAF), divulga sempre as recomendações feitas pelas Comissões Técnicas 

Regionais de Arroz. Estas comissões empreendem um programa integrado e 

dinâmico de avaliação de cultivares e linhagens de arroz, visando possibilitar a cada 

instituição participante acesso as linhagens mais promissores, como a todos os seus 

mais recentes avanços na área de melhoramento genético da espécie. 

A partir de 1994, o CNPAF passou a divulgar a lista de cultivares 

oficialmente recomendadas, conforme Tabela 12 a seguir. 

TABELA 12

Cultivares de Arroz Recomendadas para o Estado de Goiás e Distrito Federal

Cultiva Sistema de 
Cultivo(1)

Ciclo 
Vegetativo(1)

Qualidade 
do Grão(1)

Pilosidade(1) Resistência(1)

Seca Acamamento Brusone Mancha-
do-Grão

Aliança I M B P - R S MR

Araguaia S M B L MR MS MR R

Canastra S M B L MR R MR MR

Caiapó S M B L MR MR MS R

Carajás S P R L R MR MS R

Guarani S P R P R S MS R

Javaé I P B P - R R MR

Maravilha SF M B L S R MR MR

Metica I I M B P - R MS MR

Rio 
Paranaíba

S M R L R MS MS R

Fonte: Elaborado pelo CNPAF- EMBRAPA - Goiânia - 1994.
(1) I = irrigado por inundação; S = sequeiro.
(2) M = médio; P = precoce.

(3) B = boa (tipo Metica 1, CICA 8, se irrigado; tipo Caiapó, Rio Verde, se de sequeiro); R = regular (tipo 
inferior).

(4) L = liso; P = piloso
(5) MR = moderadamente resistente; MS = moderadamente suscetível; R = resistente; S = suscetível

Apesar da criação pelo governo estadual, o programa Goiasvárzeas em 

1977, a produtividade do arroz em Goiás modificou-se muito pouco, sendo muito 

insignificante as alterações que ocorreram em Goiás. 

Existiram muitas modificações no total da área cultivada em 

determinados períodos. E tudo isto em função dos preços que incentivavam ou não 

os agricultores em plantar o arroz. 



57

A cultura do arroz de sequeiro declinou-se também em função da perda 

de competitividade com o arroz irrigado do Rio Grande do Sul, além da mudança no 

comportamento dos produtores que sempre preferem produzir uma cultura que 

tenha ganhos financeiros vantajosos. 

Por outro lado, a pratica recente de cultivar a soja, como abertura de 

lavoura, foi outro fator de baixa produção do arroz em Goiás. Na Tabela 13, pode-se 

notar as diferenças de áreas plantadas e as quedas verificadas ao longo de 20 anos. 

Em 1980,a área plantada atingia 1.000.415 hectares, chegando em 1985 plantando 

somente 662.895 hectares. 

TABELA 13

Área Plantada, Produção e Produtividade do Arroz - Estado de Goiás.

1974 a 1990.

Ano Área Cultivada

(ha)

Produção

(t)

Produtividade

(t/ha)

1974 862.330 881.100 0,95
1975 972.493 914.282 0,94
1976 990.435 1.140.114 1,14
1977 653.550 469.293 0,72
1978 605.106 469.757 0,78
1979 759.585 943.353 1,24
1980 1.000.415 1.075.778 1,08
1981 892.233 692.375 0,78
1982 779.295 927.535 1,19
1983 664.340 745.469 1,12
1984 662.895 616.966 0,93
1985 693.105 771.280 1,11
1986 1.071.540 1.358.400 1,27
1987 1.182.084 1.501.040 1,27
1988 1.099.060 1.551.250 1,41
1989 455.720 649.690 1,42
1990 296.070 307.770 1,04

Fonte: IBGE - Anuário Estatístico do Brasil - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola.

No ano de 1988, novamente os produtores se sentiram estimulados e 

plantaram uma área de 1.182.084 hectares e já, em 1990, baixaram para uma área de 

296.070 hectares plantados. 
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As produtividades de arroz se fossem comparadas com as produtividades 

da soja, logicamente os produtores iriam preferir plantar a soja, pois além de ser 

maior a produtividade, os preços da soja são mais convidativos aos produtores. 

Enquanto que a maior produtividade observada de arroz no período analisado foi de 

1.420 kg/ hectare, no ano de 1989, a soja produzia 2.200 kg/ hectare.

O arroz teve uma participação média de 3,34% na formação do 

PIB(Produto Interno Bruto) agropecuário de Goiás, no período de 1988 a 1992. Em 

1988, a participação do arroz para formação do Produto foi de 6,51%, enquanto que 

em 1992 houve uma participação de 2,82%, caindo neste período de análise em 

56,6% a participação desta cultura para a formação do Produto, como demonstra os 

dados da SEPLAN-Go.36 – conforme Tabela 14 a seguir.

TABELA 14

Participação do Arroz na Formação do PIB Agropecuário - Período 1988 a 

1992

Ano PIB Agropecuário

(1.000 US$)

Valor da Produção

(US$ 1.000)

Participação no PIB

(t/ha)

1988 2.360.217 153.584 6,50

1989 2.000.692 48.082 2,40

1990 2.268.003 47.828 2,11

1991 2.139.445 61.626 2,88

1992 1.952.411 55.050 2,82

1993 2.144.154 73.234 3,34

Fonte: Adaptado de SEPLAN-GO-IBGE 1992.

4.2 - O Feijão

No Estado de Goiás, como em todo Brasil, a maior parte da produção de 

feijão ainda é de subsistência, embora nos últimos anos a pesquisa agropecuária 

vem contribuindo de maneira efetiva para a mudança do perfil de produção. 

_______________________
36 SEPLAN – Go – Secretaria do Planejamento e Coordenação. 
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A cultura do feijão vem despertando interesse de produtores com a safra 

de inverno. Esta produção é totalmente moderna quando se utiliza um sistema de 

produção composto de mecanização total, irrigação e adubação, controle rigoroso 

de pragas e doenças, utilizando de sementes selecionadas. Assim, a produtividade é 

bem maior que no sistema tradicional e a remuneração do produtor é bem mais 

elevada.37

As áreas de feijão irrigado têm aumentado, em virtude de um maior 

número de produtores que no Estado de Goiás, vem se entusiasmando com esta 

cultura. A produção de feijão em Goiás vem assumindo papel importante frente aos 

produtores porque os períodos alternativos de plantio em três épocas diferentes, 

viabilizaram sua expansão no Estado que possui um potencial para o 

desenvolvimento da agricultura irrigada, dotado de recursos hídricos em 

abundância, clima bastante favorável e uma vastidão de várzeas propícias ao 

desenvolvimento da cultura.38

A importância social e econômica do feijão para Goiás é expressiva, 

devido suas condições de alimento ser rico em proteínas e calorias. Hoje, após as 

pesquisas desenvolvidas e implantadas, o feijoeiro no Estado de Goiás é cultivado 

em três épocas: das águas, da seca e de inverno ou entressafra.

No Estado de Goiás, a lavoura do feijão era geralmente cultivada pelo 

pequeno produtor em áreas de módulos, acima de cem hectares. A inelasticidade-

preço da demanda do feijão tem gradativamente se tornado em algumas épocas esta 

atividade não muito atraente aos produtores, devido aos riscos com as pragas e as 

doenças do feijoeiro. A safra das águas é pouco significativa no total de produção 

no Estado. Porém, a segunda safra é a mais importante e corresponde a maior parte 

da produção, ocorrendo sua colheita sempre nos meses de maio e junho. A terceira 

safra é feita através do sistema de irrigação e vem sendo bastante incrementada no 

Estado, graças às condições propícias à modernização da cultura com a introdução 

de equipamentos de irrigação e sementes adequadas, fornecidas pela pesquisa 

agropecuária que, em quase todos os Estados, produz a semente considerada básica.

A produção de feijão nos últimos anos esteve bastante instável. No início 

_______________________
37 TEIXEIRA, S.M. & THUNG, M.D.T. Sócio Economia e Tecnologia de Produção. O caso das Cultivares 

Melhoradas de Feijão. 1990. p.19.
38 PELOSO, M.J.DEL. Situação da Cultura do Feijão Irrigado no Estado de Goiás. In: Anais da I Reunião 

sobre Feijão Irrigado, 1990. p.29.



60

de 1970, o nível de produção situou-se, por habitante, em 30kg/hab/ano e no final 

dos anos 70, declinou-se de maneira assustadora para 15kg/hab/ano, resultando com 

isto, diversos fatores que são atribuídos para esta baixa de produção. 

O feijão é considerado um bem de demanda inelástica à renda, isto é, não 

apresenta quase nenhuma sensibilidade à mudanças de renda dos consumidores e 

quando é negativa apresenta características de um bem inferior (quanto maior é o 

preço do produto, maior é o consumo com aquele bem) contrariando a Lei natural 

da oferta e procura, como bem explica os “bens de giffen”.39

Isto nos demonstra que em muitas fases, o feijão sobe com a introdução 

no consumo do brasileiro de outros produtos, principalmente a oferta de frango e o 

baixo preço no mercado. 

A área total colhida de feijão no Brasil vem variando em 5 milhões de 

hectares e a produção total é de 2,5 milhões de toneladas. A produção mundial de 

feijão está oscilando em torno de 15 milhões de toneladas, plantados em 25 milhões 

de hectares, onde mais de 90% é plantada em países do terceiro mundo, como é o 

nosso caso. 

O Brasil é o segundo produtor mundial, superado apenas pela Índia que 

tem uma maior área plantada, porém, com produtividade menor. Os Estados 

Unidos, além de produzir a metade da produção mundial, sua produtividade é a 

maior, conforme podemos observar na Tabela 15, a seguir.

O declínio dos estoques de feijão no período correspondente a 1980/81, 

motivou o aparecimento do programa pró-feijão. Criou-se, desta maneira, uma 

grande infra-estrutura favorável ao crescimento da produção e com isto altos índices 

de produção foram obtidos no próximo decênio. 

Na Tabela 16, observa-se a disponibilidade de estoques, o que permitiu 

preços mais acessíveis aos consumidores. Constantemente, o feijão vem seguindo o 

exemplo de outros produtos agrícolas que tem a sua oferta baseada nos preços 

praticados nos anos anteriores, onde a área plantada em cada ano depende de preços 

dos produtos da safra anterior. 

_______________________
39 De acordo com a Teoria Econômica os bens de Giffen – constituem a exceção a regra da Teoria da Oferta e 

Demanda. Quando o preço do produto sobe acontece que também sobe a demanda por este bem.
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TABELA 15

Produção Mundial de Feijão - Principais Países Produtores - 1990

Regiões / Países
1990

Área
(1.000 ha)

Produção
-(t/milhões)

Produtividade
Kg/ha

Mundo 26.047 16.294 617

África 2.682 1.782 665

América Central Norte 3.65 3.319 909

América do Sul 5.104 2.603 509

Ásia 13.617 7.990 587

Europa 1.264 485 384

Países Desenvolvidos 2.380 2.427 1.020

Países em Desenvolvimento 24.027 13.867 577

México 2.099 1.292 616

EUA 844 1.742 1.471

Brasil 4.478 2.040 456

China 1.417 1.915 1.351

Índia 9.760 4.000 410

Fonte: FAO

TABELA 16

Estimativa de Suprimento de Feijão no Brasil (1980 - 1990)

Ano Área 
1.000 ha

Estoque 
Inicial

Produção Rend. Imp. Oferta Consumo Exp.

1979/80 4.643 304 1.968 424 39,8 2.311,8 2.288,0 1,7

1980/81 5.026 22 2.340 466 5,6 2.347,1 2.347,1 0

1981/82 5.926 20,5 2.902 490 3,5 2.263,9 2.263,9 6,6

1982/83 4.064 655,5 1.655 407 3,7 2.076,6 2.076,6 14,9

1983/84 5.320 222,4 2.616 492 60,5 2.723,5 2.723,5 5,6

1984/85 5.315 169,9 2.535 477 15,3 2.378,2 2.378,2 9,6

1985/86 5.4777 332 2.245 410 94,9 2.400,0 2.400,0 4,5

1986/87 5.201 267,2 2.108 405 35,0 2.300,0 2.300,0 3,8

1987/88 5.781 106,3 2.752 476 10,01 2.600,0 2.600,0 3

1988/89 5.181 265,3 2.386 461 25,0 2.600,0 2.600,0 0

1989/90 4.680 85,2 2.340 500 70,3 2.370,8 2.370,8 0

1990/91 4.545 116,1 2.806 617 88,3 2.638,1 2.638,1 0

1991/92 5.443 372,8 2.902 533 28,3 2.450,0 2.450,0 0

1992/93 5.079 853,5 2.889 569 28,3 2.638,1 2.638,1 0

Fonte: CONAB (1993)
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A produção brasileira de feijão está distribuída em três períodos de 

plantio. A primeira, considerada a safra das águas, é também a que ocupa maiores 

terras do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e os Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, e Bahia na região Nordeste. A segunda safra, ou das secas, é bem 

menor na região sul, mais expressiva nos Estados da Região Sudeste, Centro-Oeste, 

e no Nordeste é o único período de plantio ao Norte. A terceira safra, ou de inverno, 

está mais concentrada nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste e nas áreas de Rondônia 

e Tocantins. 

Os períodos produtivos de cultivos são variados de acordo com as 

regiões. A primeira safra ao Sul e Sudeste compreende o período de novembro e 

colheita até março, podendo chegar a junho em áreas do Nordeste. A Segunda safra 

é colhida até junho no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, estendendo-se a setembro e 

outubro no Nordeste. A terceira safra irrigada é mais freqüente no Centro-Oeste e 

Sudeste, acontecendo no período de junho a agosto. A Tabela 17 demonstra a área, 

produção e produtividade do feijão no Brasil, no período de 1970 a 1997.

As diferentes alterações de preços do feijão no Brasil fez com que os 

consumidores de classes mais baixas não conseguissem comprar o produto. Várias 

transformações foram adotadas no cultivo do feijão como: o uso mais intensivo de 

máquinas, corretivos no solo, inseticidas e herbicidas, além da colheita mecanizada 

que os melhoristas da pesquisa agropecuária vêm tentando viabilizar. 

A produção de feijão em sistema de irrigação cresceu rapidamente nos 

últimos dez anos. Enquanto que em 1985, a área irrigada era de 95.100 hectares, em 

1990 já existia uma área de 207.400 ha plantada. 

Em 1990, segundo dados do IBGE, o feijão irrigado que tinha uma área 

plantada de 4%, conseguia produzir 9% do total da produção. A produção de feijão 

é muito apropriada para os sistemas de irrigação em virtude do ciclo curto da 

cultura, permitindo produzir em condições ideais três safras anuais, por que o uso de 

cultivares adequadas e melhoradas, e com o potencial para um rendimento maior, 

além de propiciar um manejo e controle correto do sistema de irrigação. Os 

trabalhos dos melhoristas dentro do sistema cooperativo de pesquisa agropecuária, 

já conseguiram produzir cultivares melhoradas, com maior potencial de rendimento, 

grandes cultivares resistentes à pragas e doenças, manejo e fertilização do solo, 

capacidade de fixação de nitrogênio, arquitetura adequada à colheita mecanizada, 

em cor e características apropriadas aos diferentes ambientes e consumo, constituem 
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principal objeto dos trabalhos de melhoramento.40

TABELA 17

Área, Produção e Produtividade da Cultura do Feijão no Brasil no período de

1970 a 1997

Anos Área 1.000 ha Produção 1.000 t Rendimento kg/ha

1970 3.484,8 2.211,4 635

1971 3.936,3 2.688,0 683

1972 3.971,0 2.676,2 674

1973 3.815,5 2.232,0 585

1974 4.288,6 2.238,0 522

1975 4.145,9 2.282,5 551

1976 4.059,2 1.840,3 453

1977 4.551,0 2.290,0 503

1978 4.617,3 2.194,0 475

1979 4.212,4 2.186,3 519

1980 4.643,4 1.968,2 424

1981 5.026,9 2.340,9 466

1982 5.926,1 2.902,7 490

1983 4.064,0 1.580,5 389

1984 5.320,2 2.625,7 494

1985 5.317,1 2.548,4 479

1986 5.484,6 2.219,5 405

1987 5.221,8 2.006,1 384

1988 5.904,6 2.900,8 491

1989 5.175,3 2.308,4 446

1990 4.680,1 2.233,2 477

1991 5.443,0 2.749,4 505

1992 5.150,3 2.799,2 544

1993 3.885,2 2.477,3 638

1994 5.469,0 3.368,4 616

1995 4.996,1 2.946,3 590

1996 4.956,8 2.836,6 572

*1997 4.879,0 3.072,0 629
Fonte: IBGE. Anuário Estatístico do Brasil, 1975, 1978, 1981, 1984, 1985

IBGE. Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, dez/86, dez/87.
*Estimativa

_______________________
40 TEIXEIRA, S.M. op, cit p.9.
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O êxito relativo desse trabalho é parte da missão da pesquisa 

agropecuária, visando atender a diferenciadas demandas por parte dos produtores, 

minimizando custos e riscos, além de otimizar níveis de rendimentos dos fatores 

envolvidos, bem como contribuindo para estabilidade de preços já que os custos 

unitários são menores com maiores produtividades. 

A tecnologia do feijão irrigado ou feijão de terceira safra tem a sua 

caracterização pelo cultivo solteiro, enquanto que o plantio de Segunda safra cerca 

de 85% dos cultivos são consorciados, somente 29% dos produtores de feijão em 

Goiás fazem o preparo do solo correto mecanicamente.41 Existe um destaque para as 

variedades plantadas no grupo “carioca” com a ocupação de 86% das áreas 

cultivadas. As outras variedades cultivadas são: Emgopa 201 ouro, Emgopa 202 

rubi, e carioca. Mais de 57% dos produtores utilizam de sementes fiscalizadas 

tecnologia que se tornou destaque na cultura do feijão. Várias outras práticas 

culturais contribuem para uma melhoria da produtividade do feijão, conforme o 

Quadro 2.

QUADRO 2

Principais Práticas e Adoção de Tecnologia junto aos Irrigantes em Goiás 

Tecnologia % de Adoção pelos Produtores

Sistema de cultivo solteiro 100
População de plantas correta 71
Lavouras limpas 75
Rotação gramínea leguminosa 67
Semente fiscalizada 57
Adubação correta 30
Preparo do solo 29
Cultivares “carioca” 86
Calagem 85
Controle de erosão 85
Curva de nível 85
Preparo mecânico do solo 100
Plantio mecânico 77
Colheita semi-mecânica 54
Reincorporação de resíduos 85
Semente própria 38

Fonte: CNPAF - Embrapa

_______________________
41 DEL PELOSO, M. J. op. cit. p.12
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O feijão nunca foi considerado como um plantio principal dentro dos 

sistemas de cultivo. Sempre foi plantado como cultura secundária num plantio de 

milho. As zonas de maior produção de feijão, no início, concentra-se nas Regiões 

Sul e Sudeste, especialmente nas terras roxas de alta fertilidade, ótimas para a 

cultura do café. 

O mosaico dourado, vírus do feijoeiro, praticamente o eliminou de 

regiões tradicionais como o norte do Paraná e São Paulo, Triângulo Mineiro, Sul e 

Sudoeste de Goiás. O uso de tecnologia está bem difundida e a utilização de práticas 

agronômicas recomendadas pela pesquisa estão contidas na Tabela 18 a seguir. 

TABELA 18

Percentagem de Produtores de Feijão de Sequeiro que Utilizam Técnicas 

Agronômicas em Algumas Regiões Brasileiras

Técnicas Sul de 
SP.

Ro Ba Go RS SC MG PR

Análise do solo 94,1 17,5 54,0 72,3 95,2 100 90,0 77,7

Micronutrientes 11,8 0 10,8 27,8 12,1 32,7 20,0 8,9

Rotação de culturas 55,9 66,3 14,8 38,9 61,9 67,4 75 62,1

Calagem 100 12,5 0 50 83,3 98,1 100 90,3

Adubação de cobertura 76,4 7,5 0 33,3 23,8 24,0 40,0 51,3

Sementes 29,4 27,5 2,7 16,7 9,5 31,6 50,0 23,3

Tratamento de semente 70,6 7,5 48,6 66,7 49,9 65,2 50,0 73,3

Inoculante 5,9 0 2,7 0 11,9 2,2 0 15,4

Fonte: CNPAF - Embrapa - Go.

A área plantada cresceu, passando dos 4,6 milhões de ha, para 5,4 

milhões de hectares. Para 1997, as estimativas segundo o IBGE, através do 

levantamento sistemático da produção agrícola deverá ficar com os vários índices 

na seguinte situação: A área vai passar de 4.946.552 hectares, para 4.880.469, 

diminuindo cerca de 8,34% na área de feijão da primeira safra. A produção, 

entretanto, deverá aumentar para a quantidade de 3.072.926 toneladas enquanto que 

em 1996, a oferta foi na ordem de 2.822.467 toneladas. O rendimento médio em 

1996 foi de 629 kg/ha e, em 1997, diminuiu para 570 kg/ha, ainda estimativas do 

IBGE.

Na área cultivada, a produção e a produtividade do feijão cresceram de 

1990 a 1994 na sua produção, cerca de 35%, e a produtividade cresceu 31%, 

passando de 559 kg/ha em 1990, para 732 kg/ha em 1994, conforme a Tabela 19. 
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TABELA 19

Área, Produção e Rendimentos (Produtividade de Feijão) em Goiás - 1984/85 a 1995/96

Safra
Primeira Safra Segunda Safra Terceira Safra Total do Ano

Área Produção Rendimento Área Produção Rendimento Área Produção Rendimento Área Produção Rendimento

1000 ha 1000 t kg/ha 1000 ha 1000 t kg/ha 1000 ha 1000 t kg/ha 1000 ha 1000 t kg/ha

84/85 4,9 2,0 400 193,0 72,0 373 0 0 0 197,9 74,0 374

85/86 5,9 2,3 391 175,0 49,2 281 0 0 0 181,0 51,5 285

86/87 6,5 3,3 500 171,4 76,6 447 0 0 0 177,9 79,9 449

87/88 9,6 4,9 509 139,8 52,3 374 0 0 0 149,4 57,2 383

88/89 11,1 6,3 562 115,5 63,2 547 0 0 0 126,6 69,4 549

89/90 11,1 6,2 557 148,6 75,2 506 21,1 37,6 1.781 180,8 119,0 658

90/91 14,9 8,8 589 134,5 60,7 451 27,9 52,0 1.868 177,3 121,5 686

91/92 11,9 5,8 485 108,2 57,6 533 27,0 49,9 1.851 147,0 113,3 771

92/93 11,4 7,3 644 96,6 46,5 482 35,3 71,4 2.020 143,3 125,2 874

93/94 10,4 6,7 641 99,8 57,0 571 42,0 81,0 1.930 152,1 144,6 951

94/95 10,6 8,4 797 89,9 53,5 596 33,4 70,4 2.105 133,9 132,4 988

95/96 10,7 13,0 1.215 43,3 32,1 743 29,4 69,1 2.347 83,4 114,2 1.369

Fonte: Banco de Dados da Socioeconomia da EMBRAPA/CNPAF
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Os analistas do Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão localizado 

em Goiânia, calculam que o consumo per capita de feijão no Brasil foi 17,5 

kg/hab/ano. Em 1970, o consumo era de 20,4 kg/hab/ano, em 1983 de 12,5 

kg/hab/ano e, em 1990, aumentou para 14,5kg/hab/ano, e finalmente, em 1994, o 

consumo subiu para 18,6kg/hab/ano.

4.3 - O Milho 

O milho (Zea mays L.), é originário da América, e provavelmente foi 

descoberto onde hoje está localizado o México, região onde, possivelmente se tem a 

idéia de que foi domesticado há 10.000 anos passados. 

O homem civilizado herdou dos povos antigos cerca de 300 raças de 

milho, depois de uma seleção artificial como também natural, sendo utilizadas para 

as adaptações climática para plantio em diversas regiões. O milho é a espécie 

botânica de maior diversidade genética existente na natureza, uma vez que as raças 

existentes são diferentes pelo tipo de planta, de espigas e caracteres fisiológicos. 

O milho no Brasil tem a mesma situação de plantio, como o feijão e o 

arroz onde sempre foram considerados produtos de subsistência, encontrados em 

qualquer quintal no Brasil, de fácil cultivo, alto rendimento e de paladar muito 

apreciado pela maioria dos povos americanos.

É muito recente a incorporação da produção de milho como um cereal 

em que os agricultores o cultivam em grandes extensões de terras. Anteriormente, o 

milho era cultivado visando atender ao mercado interno ou as propriedades rurais 

para alimentar os animais. 

Porém, mais recentemente, a produção de milho ganhou a condição de 

produção visando o mercado. Na década de 60, o milho começou a ser produzido 

em grande escala e praticamente dobrou a produção em relação aos anos 50. 

O crescimento acentuado da produção de milho deve-se, também, ao 

aumento do número de atividades de criação de animais através das rações 
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balanceadas, como também em grande parte devido ao aumento da criação em 

confinamento. O grande crescimento verificado na produção de milho deu-se a 

partir de 1972 em conseqüência do crescimento da exportações de frangos. A 

produção de carne suína ajudou também no crescimento da produção de milho, 

principalmente a partir de 1980. A partir do ano de 1988, a produção de milho 

cresceu em função da introdução das tecnologias disponíveis que apareceram para 

melhorar a produtividade, principalmente na região Centro-Oeste. 

A tradição no plantio do milho por nossos agricultores fez com que o 

cereal fosse plantado na maioria das propriedades rurais brasileiras, sendo que a 

maioria da produção está localizada nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 

correspondendo a média de produção de 95,0%. A Região Centro-Oeste é a que 

apresenta as maiores taxas de produtividade do país, chegando a produzir mais de 

3.000 kg por hectare, destacando-se pelo imenso potencial dos cerrados para a 

produção de milho que pode atingir níveis ótimos de produtividade se forem 

adotadas as tecnologias já disponíveis.42 A tabela abaixo fornece dados sobre 

produção e rendimento por regiões do Brasil. Crescimento da produção e 

rendimento de Milho-Brasil.

TABELA 20

Crescimento da Produção e Rendimento de Milho - Brasil.

Regiões 1970/72

(%)

1980/82

(%)

1988/94

(%)

Rendimento

1988/94

Norte 0,4 1,2 2,84 1.309 kg/ha

Nordeste 9,5 4,3 1,54 580 kg/ha

Sudeste 34,0 28,8 28,24 2.065 kg/ha

Sul 49,9 55,3 52,69 1.589 kg/ha

Centro-Oeste 6,2 10,4 14,69 3.085 kg/ha

Brasil 1.726 kg/ha

Fonte: IBGE. Elaborado pelo CNPMS Embrapa

Na tabela anterior, o rendimento por hectare é maior na Região Centro-

_______________________
42 VENCOVSKI, C. e GARCIA, J.C. Situação e distribuição da cultura do milho no país. 1983. p.23.



69

Oeste e menor na Região Nordeste. A grande diferença de produtividade, 

principalmente a partir de 1988, é a utilização das tecnologias disponíveis na Região 

Centro-Oeste. 

A produção de milho em Goiás apresentou um crescimento vertiginoso a 

partir de 1988, chegando a ficar entre os cinco maiores produtores de milho no 

Brasil. Os regimes das chuvas em Goiás, de acordo com os dados de pesquisa da 

Empresa Estadual, propiciam a produção de milho, podendo crescer ainda mais se 

aliado a outros fatores como: mão-de-obra adequada, maquinaria, insumos, crédito e 

infra-estrutura para escoamento da produção nas épocas certas. 

Os dados de pesquisa são promissores para o milho em Goiás. A 

Empresa Estadual de Pesquisa (Emgopa) nos diversos ensaios e experimentos 

executados, obteve dados importantes para os produtores deste cereal. 

Os rendimentos médios obtidos pela pesquisa, utilizando-se de toda 

tecnologia disponível chegou a índices de 4.700kg/ha, com as melhores cultivares 

atingindo até 6.300 kg/ha. Os cerrados apresentam excelentes condições para o 

desenvolvimento da produção de milho como está destacado anteriormente. 

Todavia, para os melhoristas, as condições do cerrado propiciam um 

vasto campo de estudo em função da precocidade, eficiência da planta, resistência 

ao acamamento e às moléstias.

Para a formação do Produto Interno do Estado de Goiás, o milho 

contribui de forma progressiva sempre aumentando sua participação, constituindo-

se em um produto de grande importância para a formação de nossa renda, conforme 

demonstra-se Tabela 21 a seguir.

Em Goiás, o milho é o segundo produto em termos de volume de 

produção e está colocado em primeiro lugar em valor de produção.

A Embrapa desenvolveu uma série de sementes para vários locais no 

país. Uma das maiores contribuições que a pesquisa agropecuária tem a oferecer é o 

desenvolvimento de tecnologias para a produção de novos alimentos, mais baratos, 

facilmente disponíveis e com maior valor nutricional.
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TABELA 21

Desempenho da Produção de milho na Economia Goiana - 1988-94

Anos Participação da Produção no PIB

1988 6,76

1989 8,15

1990 7,47

1991 7,40

1992 6,54

1993 10,02

1994 7,33

Média 7,67

Fonte: IBGE

FIGURA 2

Desempenho da Produção de Milho na Economia Goiana - 1988-94

Fonte: IBGE.

A variedade BR-473 conseguiu melhorar a qualidade protéica e a 

produtividade pode alcançar 5.400 kg/ha. 

4.4 - A Soja

O Estado de Goiás é um dos maiores produtores de soja no Brasil, 

posição esta alcançada a partir da introdução dos trabalhos de pesquisa agropecuária 
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após 1974, quando se conseguiu criar cultivares próprias para o Estado, além de 

promover a adaptação de variedades promissoras desta cultura, visando o 

desenvolvimento de nossa agricultura.

A participação de Goiás na produção de soja no país, segundo o informe 

econômico produzido pelo Centro Nacional de Pesquisa de Soja da Embrapa, em 

dezembro de 1966, foi de 21,34%, enquanto que a participação do Estado na área 

total plantada no país, foi de 18,6%.

No ano agrícola de 1995/96, área total semeada foi de 909.400 hectares, 

chegando a uma produção de 1.955.200, e uma produtividade média que atingiu 

2.150 kg/ha.

No Estado de Goiás, os principais municípios produtores de soja de 1966 

foram: Cristalina, Catalão, Morrinhos, Paraúna, Pontalina, Palmeira, Itaberaí, 

Formosa, Orizona, Luziânia, Itumbiara, Goiatuba, Santa Helena, Jataí, Mineiros, 

Bom Jesus de Goiás, Quirinópolis, Rio Verde, Acreúna, Ipameri e Campo Alegre. 

Juntos, estes municípios semearam na safra 1995/96 um total de 898.200 hectares.

As cultivares mais utilizadas em Goiás foram: FT. Estrela com 22,44 da 

área do Estado, CAC 1, com 15,96%. As outras cultivares como Emgopa 302, FT 

Cristalina e Embrapa 20, perfizeram um total de 75% da área plantada, conforme a 

Tabela 22 a seguir.

Algumas novas cultivares foram rapidamente introduzidas nos últimos 

cinco anos em Goiás pelos produtores visando, principalmente, fugir dos prejuízos 

com a plantação daquelas cultivares que vinham sendo sensíveis à doença 

denominada “cancro de haste”, que causou grandes perdas aos produtores em safras 

anteriores. O componente de tecnologia segundo a análise dos últimos 

levantamentos nos informes do IBGE, nos fornece uma visão do aumento da área de 

plantio direto com 11% da área do Estado que, na safra passada era somente de 

7,5%.
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TABELA 22

Soja: Cultivares Mais Semeadas no Estado de Goiás - 1996

Cultivares Semeadas Área (ha) %

FT-Estrela 139.079 22,44

CAC-1 99.195 15,98

Embrapa 20 93.885 15,26

FT-Cristalina 84.100 13,67

Emgopa 302 39.675 6,45

BR-9 38.040 6,18

FR-Eureka 31.908 5,19

Paiaguases 13.680 2,22

Doko 13.051 2,12

Emgopa 313 12.895 2,10

FT-11 12.350 2,01

Emgopa 305 8.100 1,32

BR-4 7.475 1,21

Outras 23.937 3,85

TOTAL 615.370 100,0

Fonte: Informe Econômico - CNPS - Embrapa, dez/1996

A técnica de plantio direto, quando feita adequadamente, elimina o 

problema da compactação de solo contribuindo para qualquer tipo de queda de 

produtividade quando causada por falta de chuva na época certa.

O cerrado brasileiro ajudou o desenvolvimento de soja no Centro-Oeste, 

sua contribuição na produção nacional teve papel destacado para a ocupação da 

agropecuária na região Centro-Oeste.43

No final da década de 60, os produtores dos Estados de Mato Grosso do 

Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, plantavam o equivalente a 10.000 

hectares de soja. Na década de 70, vários fatores fizeram com que a soja penetrasse 

_______________________
43 ROESSING, A. C. & GUEDES, L.C.A. Aspectos Econômicos do Complexo de Soja; sua participação na 

Economia Brasileira e Evolução na Região do Brasil Central. In: ARANTES, N.E. et al. Cultura da Soja 
nos Cerrados. 1993. p.25.
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definitivamente em nossa região fazendo dela uma das mais importantes produtoras 

nacional de soja.

Inicialmente, com a criação de vários organismos ligados à pesquisa 

agropecuária como: a Embrapa e suas unidades – O Centro de Pesquisa 

Agropecuária do Cerrado (CPAC), a EMGOPA – Empresa Goiana de Pesquisa 

Agropecuária. Também, o programa de desenvolvimento dos cerrados, 

(Polocentro), com crédito subsidiado visando melhorar a qualidade do nosso solo, 

foi fator de desenvolvimento e de crescimento desta cultura no Centro-Oeste.

Outra importância para a soja foi a criação do Centro Nacional de 

Pesquisa de Soja (CNPS), e o IAPAR – Instituto Agronômico de Paraná.

A criação do Polocentro, em janeiro de 1975, incentivou o 

desenvolvimento da Soja que tinha como objetivo o desenvolvimento e a 

modernização das atividades agropecuárias da região Centro Oeste, resultando 

assim, na importância da participação da soja no PIB de Goiás, conforme demonstra 

a Tabela 23.

TABELA 23

Participação da Soja no PIB agropecuário de Goiás - 1988-92

Ano PIB Agropecuário

1.000 US$

Valor da Produção

1.000 US$

Participação no PIB

%

1988 2.360.217 184.154 7,80

1989 2.000.692 161.416 8,07

1990 2.268.003 151.159 6,66

1991 2.139.445 152.642 7,13

1992 1.952.411 157.142 8,05

Média 2.144.154 161.303 7,54

Fonte: SEPLAN - Go.
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FIGURA 3

Participação no PIB - 1988/94

Fonte: SEPLAN - Go.

O plantio da soja teve seu início no Estado de Goiás por volta de 1969. 

Até 1970, sua produção era modesta, girando em cerca de 10 mil toneladas ao ano. 

Daí em diante, verificou-se uma acentuada expansão desta cultura, atualmente 

desenvolvida em quase todas as microrregiões do Estado, conforme pode ser 

verificado na Tabela 24.

A cultura da soja em Goiás foi alicerçada em tecnologia brasileira, onde 

a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Goiás, teve participação fundamental, 

gerando e/ou adaptando tecnologia.

A soja é conduzida em Goiás empregando-se modernas técnicas 

agronômicas, ou seja, o preparo do solo, plantio e tratos culturais, realizados 

mecanicamente. 

Outras técnicas normalmente utilizadas são: a correção da acidez, 

conservação do solo, combate a saúva, emprego de boas sementes, adubação, uso de 

herbicidas, combate às pragas e doenças, melhoramento genético (existência de 

genótipos adaptados a todas regiões do Estado, tanto para o período chuvoso quanto 

para o seco), entre outras.
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TABELA 24

Soja em Goiás - Área - Produção e Produtividade

Ano
Área Colhida

(ha)

Produção

(t)

Rendimento

(kg/ha)

1969/70 7.884 9.817 1.245

70/71 34.140 41.012 1.201

71/72 33.450 49.917 1.492

72/73 59.600 89.701 1.505

73/74 110.000 99.000 900

74/75 55.600 73.392 1.320

75/76 32.920 48.722 1.480

76/77 68.000 89.760 1.320

77/78 96.600 100.464 1.040

78/79 152.650 282.402 1.850

79/80 246.066 455.794 1.812

80/81 289.916 382.713 1.320

81/82 317.302 560.916 1.768

82/83 370.688 693.106 1.870

83/84 581.910 847.910 1.456

84/85 734.210 1.356.240 1.847

85/86 621.810 1.128.428 1.815

86/87 544.985 1.064.650 1.953

87/88 773.530 1.497.990 1.936

88/89 989.237 2.051.768 2.074

89/90 998.710 1.293.580 1.295

90/91 797.740 1.661.260 2.082

91/92 822.860 1.797.670 2.185

92/93 984.000 1.968.000 2.000

93/94 1.090.000 2.387.100 2.190

94/95 1.022.700 2.133.100 1.900

95/96 909.400 1.955.200 2.150

Fonte: IBGE.

As pesquisas realizadas com a soja, praticamente iniciaram com a 

introdução da cultura no Estado. Existe uma estreita ligação entre a evolução desta 

cultura e das pesquisas geradas e adaptadas para Goiás, resultando, 

consequentemente, no aumento da produção, produtividade e na arrecadação de 

ICMS. Toda a tecnologia de produção da soja existente no Estado, teve a frente a 
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Empresa Estadual de Pesquisa, uma vez que os produtores só plantaram sementes 

derivadas de cultivares adaptadas e também aquelas geradas para o Estado.

No período que não havia nenhuma adaptação de sementes às condições 

climáticas do Estado, isto é, quando alguns agricultores plantavam sementes, não 

passava de 900 kg/ha. A partir de 1979, quando já se usavam sementes 

recomendadas, passaram a produzir com uma produtividade de 1.849 kg/ha.

O lançamento no Estado de Goiás, em 1981, da cultivar soja “EMGOPA 

301”, foi um marco representativo para o incremento da cultura no Estado, bem 

como o de outras variedades e de novas tecnologias que, a partir daí, foram geradas.

Verificando a difusão da tecnologia da soja, pode-se observar que depois 

do lançamento da “EMGOPA 301”, a produção aumentou cerca de 436% de 1984 a 

1989, além de ter liderado a arrecadação do ICMS no setor agrícola.

Considerando que a soja é uma cultura totalmente tecnificada, os 

resultados econômicos obtidos através da adoção de novas tecnologias são 

significativos. Os produtores através de novas tecnologias empregadas, são os 

responsáveis diretos pelo aumento da produção e produtividade. O acréscimo da 

produtividade de soja está diretamente relacionado com as tecnologias empregadas.

Vale ressaltar, ainda, a importância da pesquisa agropecuária no caso de 

uma cultura como a soja, uma vez que a tecnologia desenvolvida conseguiu superar 

as vantagens que existiam das terras férteis e daquelas que não conseguiam produzir 

a níveis satisfatórias para os produtores.

A grande importância da pesquisa no caso de uma simples comparação 

dos cerrados com as terras férteis, nos fornece uma noção bastante clara das 

vantagens do emprego da tecnologia e a eliminação da renda diferencial 

desenvolvida por Ricardo e Marx.

O que aconteceu nos últimos anos, no cerrado brasileiro com a cultura da 

soja, serve de exemplificação, principalmente em Goiás, demonstrando claramente 

que o emprego de tecnologia unificou os ganhos de renda com culturas, 
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evidenciando aquelas de produção denominadas capitalistas, como a soja.

O cerrado depois de corrigido e utilizando a mesma tecnologia para 

terras férteis, fornece ao produtor os mesmos ganhos de produtividade e, em alguns 

casos, ganhos maiores de produtividade podem ser obtidos em terras consideradas 

férteis ou aquelas em que os níveis de correção são mínimos.

Pelo quadro apresentado, demonstrando os níveis de produção, área de 

rendimento, notamos que a média em Goiás nestes anos foi de 2.000 kg/ha, obtida 

no cerrado, enquanto que na mesma época e com os mesmos coeficientes de 

tecnologias empregados, em terras férteis no Paraná, e no Rio Grande do Sul, esta 

produtividade foi a mesma, talvez com maiores ganhos dos agricultores das terras 

férteis em função dos custos de produção.



CAPÍTULO II

MODERNIZAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E PESQUISA 

AGROPECUÁRIA

1 - A Modernização e Avanço Tecnológico

A agricultura brasileira desenvolveu e modernizou-se juntamente com a 

economia, tudo em função do desenvolvimento econômico ocorrido nas últimas 

décadas. Em todo processo, nota-se que a agricultura de subsistência perdeu a sua 

importância dando lugar a uma agricultura mais moderna, voltada para o mercado. 

Alguns bolsões onde se praticam a agricultura de subsistência, ainda tem alguma 

representação no Brasil.

A indução do processo de desenvolvimento agrícola foi feita a partir da 

urbanização que levou a ampliação do mercado, criando demanda para os produtos 

agrícolas em grande escala. Já no começo da década de 60, quando a agricultura não 

conseguia atender a crescente demanda, resultante da ampliação do mercado 

interno, o governo foi obrigado a incentivar o desenvolvimento das ciências e 

tecnologias para aplicação na agropecuária. 

O momento do governo incentivar e investir em aumento da 

produtividade havia chegado. Fato este ocorrido já no início da década de 70, 

quando o governo se preocupou com o aumento da produtividade, uma vez que o 

aumento da produção com a incorporação de nova fronteira já havia se esgotado, 
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principalmente nas regiões de agricultura tradicional de terras férteis.44

A geração de conhecimentos e tecnologias na agropecuária pode ser 

explicada através de dois modelos, onde a principal diferença seria o da presença ou 

não da pesquisa científica. No modelo l, a pesquisa científica não existe. A 

experiência acumulada dos agricultores forma um estoque de conhecimentos. Os 

imigrantes trazem os conhecimentos de seus países e as tecnologias ajudaram no 

desenvolvimento da agricultura brasileira nas regiões semelhantes às de seus países. 

Todavia, estes conhecimentos não contribuíram de maneira efetiva para aumentar a 

produtividade, só conseguiram a manutenção dos níveis de produtividade.45

No Brasil, tivemos durante as décadas de 50,60 e parte dos anos 70, 

longos períodos em que a agricultura era baseada neste modelo e que foi 

responsável pela agricultura de abertura das fronteiras agrícolas. Este tipo de 

experiência acumulada não foi suficiente para ajudar o desenvolvimento de regiões 

como a Amazônia e mesmo o cerrado brasileiro com características completamente 

diferentes das terras dos imigrantes.

No modelo 2, o conhecimento e a tecnologia são funções básicas 

produzidas pela pesquisa agropecuária. As instituições são especializadas nos 

elementos de ciências agrárias, difusão das tecnologias geradas, uma indústria bem 

desenvolvida nos insumos modernos, uma base de recursos humanos especializados 

e sólida infra-estrutura de apoio. 

O resultado das condicionantes no modelo é o aumento da produtividade 

com o menor risco possível e todos os benefícios que podem advir deste aumento, 

principalmente em áreas já ocupadas.46

As crises revelaram que existiu um momento na Economia brasileira em 

que o governo decidiu investir em ciência e tecnologia. Isto ocorreu no início dos 

_______________________
44 ALVES, E.R.A. & CONTINI, E. A modernização da Agricultura Brasileira. In: BRANDÃO, A. Salazar. 

Os principais problemas da Agricultura Brasileira: Análise e Sugestões. s.d. p.25.
45 Idem. Processo tecnológico e desenvolvimento da agricultura brasileira. In: Pesquisa agropecuária -

questionamentos, consolidação e perspectivas. 1988. p.315.
46 Idem. 1988. p.315.
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anos 70, quando o Governo Federal resolveu sistematizar e mesmo criar um sistema 

que permitisse o deslanchar da pesquisa agropecuária no país. Foi o momento em 

que não se deveria investir mais em expansão da fronteira agrícola com tecnologia 

tradicional. O tempo certo de adotar o modelo 1 e deixar de lado o modelo 2 seria, 

aquele em que o investimento em ciência e tecnologia é compensatório para a 

economia que decide por adotar este procedimento. 

Quando os centros urbanos sentem a necessidade do abastecimento 

adequado, perdem as economias sua capacidade de exportar pelos fatores adversos 

como doenças e pragas nas plantações e criações, aumento do preço da terra ou dos 

salários no meio rural.47 A economia brasileira sofreu problemas e crises de 

abastecimento ao longo de sua história, principalmente na década de 60 e só 

voltando a acontecer outra crise nos anos 80. 

As constantes crises de abastecimento na economia brasileira ajudaram a 

formar um pensamento sobre a necessidade da adoção do modelo em que exaltava a 

demanda por produção tecnológica baseada na ciência, visando o crescimento da 

economia agrícola. 

A tecnologia tradicional vigora até hoje nas áreas onde predominam as 

agriculturas tradicionais, ou seja, aquelas mais voltadas para a agricultura de 

sobrevivência. Em nossa agricultura houve uma dominância até por volta de 1940, 

da utilização da tecnologia tradicional. A fase de utilização da agricultura moderna 

foi deslanchada a partir do crescimento da urbanização do país. Na década de 70 o 

Governo Federal decidiu investir em ciências agrárias. 

A decisão de política governamental de preferir investir no aumento da 

produção através da expansão da fronteira agrícola e deixar de lado os 

investimentos em aumento da produtividade, fez com que as crises de 

abastecimento se instalassem na agricultura brasileira. Logicamente, só faz sentido 

estabelecer uma política de investimentos para aumento da produtividade se esta for 

_______________________
47 HAYAMMI, Y. RUTTAM, V.W. Desenvolvimento Agrícola. Teoria e Experiências Internacionais. 1988. 

P.97.
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a melhor opção para aumentar a oferta de alimentos. 

A idéia é do produto marginal48 numa sociedade agrícola ou de produção 

agrícola. Temos no exemplo, a representação do custo de produção de uma unidade 

adicional do produto via aumento da fronteira. Incluem-se nos custos, além dos 

normais como desmatamento, drenagem e transporte dos produtos. 

De outro lado estão os custos de produção de uma unidade do produto –

marginal – pelo aumento da produtividade, incluindo os custos de pesquisa, de 

extensão rural e os subsídios para estimular a adoção de insumos modernos, além 

dos custos normais. Se admitir um aumento da demanda, fazendo com que exista 

uma necessidade de expandir a produção, podemos fazer as seguintes análises: o 

custo da expansão da fronteira cresce sempre com o tempo e é distante dos 

mercados consumidores; o custo do aumento da produtividade também cresce com 

o tempo, porque ao longo deste o investimento em ciência é inevitável; com o 

esgotamento da fronteira, a eficiência das empresas pode aumentar juntamente com 

a produtividade, através da introdução da pesquisa, extensão e indústria de insumos 

modernos.

Dois temas importantes da atualidade com referência à ocupação do 

espaço e aumento da produtividade têm grande destaque em qualquer análise que se 

possa fazer da agricultura brasileira: a reforma agrária e a irrigação. A análise que 

pode interessar é sobre a irrigação, deixando de fazer análise sobre a reforma 

agrária, por não se constituir em tema para o trabalho. 

O programa de irrigação que utiliza de alta tecnologia dos produtos finais 

das instituições de pesquisa, somente após a década de 80, conseguiu estabelecer 

através do PRONIR (Programa Nacional de Irrigação), diretrizes explicitas de apoio 

às instituições de pesquisa, porque a utilização de seu produto final era fator 

fundamental para a implantação desta tecnologia na agricultura brasileira. É um 

_______________________
48 O produto marginal – ou produto físico marginal é definido como a alteração do produto total devido ao 

aumento ou diminuição de uma unidade do insumo variável. In: MILLER, R. LE Roy – Microeconomia.–
Teoria, Questões e Aplicações. l98l. p.166.



82

projeto ambicioso e o seu desenvolvimento vem contribuindo para a tentativa de 

modernização da agricultura. Em Goiás, analisamos no Capítulo I, os benefícios 

deste programa em algumas culturas. 

A grande discriminação contra a agricultura nas décadas de 50 e 60, 

quando o governo decidiu pelo financiamento da industrialização, suscitou uma 

consciência daqueles que defendiam a incrementação da agricultura através do 

crescimento da produtividade.49 Várias crises foram necessárias para que a 

agricultura merecesse uma política voltada para os investimentos em ciência e 

tecnologia agropecuária.

A evolução da agricultura no Brasil foi muito influenciada pela expansão 

do mercado externo. Aqueles produtos agrícolas que apresentavam a elasticidade-

renda50 mais elevada, também foram beneficiados pelo direcionamento da 

agricultura divididos da seguinte maneira: 

a) Produtos tradicionais: arroz, feijão e mandioca; 

b) produtos hortifrutigranjeiros: batata, cebola, tomate, abacaxi e banana; 

c) produtos agro-industriais ligados também ao mercado externo como: 

milho, trigo, soja, café, cacau, cana-de-açúcar e laranja. 

Os produtos tradicionais como o arroz e o feijão só conseguiram 

aumentar suas produções graças aos aumentos de produtividade e também em 

função das tecnologias de irrigação que a pesquisa agropecuária conseguiu gerar. 

2 - Aspectos da Modernização no Brasil 

No período compreendido entre 1965 e 1980, o produto nacional bruto 

cresceu a uma taxa média de 8,8% ao ano, e a economia brasileira teve um 

acelerado crescimento, bem acima da média dos países desenvolvidos. O 

_______________________
49 VERA FILHO & ALVES. op. cit. 1985. p.13.
50 O conceito de Elasticidade Renda da demanda mede a variação percentual da quantidade da mercadoria 

comprada por unidade de tempo resultante de uma dada variação percentual na renda do consumidor. 
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crescimento do setor industrial também teve um desempenho de 10,1% ao ano, 

enquanto que na agricultura tivemos uma taxa média expressiva de 3,8% ao ano.51

A população brasileira neste período cresceu a uma taxa média de 2,4%, enquanto 

que o produto interno bruto per capita alcançou a cifra de US$ 2.05l, cerca de 81%, 

acima da taxa de 1970.

Muitas transformações ocorreram a partir da aceleração do crescimento 

da economia. A população urbana cresceu de 46% em 1960, para 68% em 1980, 

quando a taxa média anual de crescimento da população urbana atingiu um 

montante de 4,5% ao ano. A população economicamente ativa que em 1960 era de 

52%, caiu em 1980 para 31%, enquanto que o produto interno bruto da agricultura 

foi de 16,8% para 11,2% no mesmo período. O Brasil passou neste período para 

uma nova ênfase urbana-industrial, enquanto que a agricultura sofreu uma perda 

como gerador de empregos, renda e divisas.52

Os analistas da Economia brasileira chegaram a um consenso quanto ao 

setor agropecuário, onde as transformações ocorridas na década de 70, no setor, 

foram todas em função de três fatores: l) – intenso processo de modernização 

tecnológica através da pesquisa agropecuária; 2) – o crescimento constante da 

industrialização e 3) - a internacionalização da produção53. Ainda os dados da FAO 

(l988), consta que o número médio de tratores no Brasil teve um aumento de 156,9 

mil em 1967–71 para 485 em 1977-81, perfazendo um crescimento na ordem de 

209%, comparando com um aumento de 9% no Cone Sul e de 75% na América 

Latina e no Caribe. O consumo de fertilizantes por hectare de terras aráveis ou de 

culturas permanentes cresceu 246% no Brasil, 117% na América Latina e no Caribe 

e diminuiu cerca de 4% no Cone Sul. 

As transformações em nosso meio rural foram impulsionadas por três 

fatores: a política de incentivo a modernização tecnológica através do governo, a 

_______________________
51 Relatório do Banco Central do Brasil. 1990.
52 Relatório da FAO e Banco Mundial. 1988 e 1990.
53 DELGADO, N.G.; LAVINAS, L.; MALUF, R.S.; ROMANO, J. Livre Comércio, Ajuste Estrutural e 

Agricultura: O caso do Brasil. 1993. p.4.
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evolução do comércio mundial de commodities agrícolas, e a consolidação de um 

complexo agro-industrial no País. Importantes instrumentos de política agrícola 

também foram criados como: garantia de preços mínimos, política cambial, 

subsídios fiscais às exportações e a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – EMBRAPA e da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e 

Extensão Rural – EMBRATER. O crédito rural, abundante e subsidiado, foi um dos 

instrumentos mais importantes da política agrícola governamental na década de 70. 

Várias criticas foram, porém, formuladas através dos critérios de concessão dos 

créditos. Fiscalização falha nestas concessões foi o ponto de estrangulamento com 

os agricultores, desviando recursos destinados à agricultura para outros setores. 

A evolução dos preços internacionais conseguiu impulsionar a produção 

de soja a partir de 1970. A área cultivada teve um salto de 906 mil hectares em 1969 

para 8.331, após l0 anos de plantio. Assim, a evolução dos preços agrícolas fez com 

que houvesse uma evolução do comércio internacional que favoreceu aos produtos 

brasileiros. Esta evolução foi outro elemento importante para a modernização 

agrícola dos anos 70. A expansão dos complexos agro-industriais também veio a se 

constituir em outro fator importante no processo da modernização agrícola. 

A expansão dos preços agrícola no mercado internacional, dos 

complexos agro-industriais e a criação de importantes instrumentos de política 

agrícola, resultaram em três características fundamentais do processo de 

modernização agrícola na década de 70: concentração e crescimento agrícola no 

Centro-Sul, desigualdade entre produção para exportação e abastecimento interno e 

intensificação da transferência de mão-de-obra do campo para a cidade.54

Na década de 70, um total de 15,6 milhões de pessoas no centro sul, se 

deslocaram para a cidade, principalmente aqueles locais onde houve uma 

predominância da modernização agrícola bastante acentuada. A maioria deste 

deslocamento de 10,6 milhões, aconteceu na região justamente onde a 

modernização agrícola foi mais adotada, onde foi mais capitalizada, ou seja, mais 

_______________________
54 Ibidem. p.7.
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voltada para o mercado e que teve um desenvolvimento da agro-indústria em 

detrimento a região de agricultura mais tradicional como o nordeste.

Foi acentuada a desigualdade de rendas no meio rural brasileiro nos anos 

70, em função da tentativa de modernização de nossa agricultura, muito embora 

vários estudos concluíram que a pobreza absoluta diminuiu na agricultura. O 

crescimento econômico na década de 60, foi moderado com o PIB per capita 

aumentando em 36%. O crescimento, porém, não teve muito efeito sobre o grau de 

pobreza absoluta em função do intenso crescimento da desigualdade na distribuição 

da renda.55 Nos anos 70, o crescimento foi mais intenso. Houve um crescimento do 

PIB per capital para 81% e a desigualdade foi bem menos intensa do que a 

verificada nos anos 60. Assim, houve uma redução da pobreza absoluta conforme 

tabela a seguir:

TABELA 25

Principais Indicadores da Desigualdade e Pobreza de Acordo com os Censos 

Demográficos de 1960, 1970 e 1980

Estatística 1960 1970 1980

Rendimento Médio(1) 2,926 1,349 1,665

Rendimento Mediano(1) 1,399 0,870 0,920

Índice de Gini 0,592 0,504 0,561

Participação 50% mais Pobres 13,8 18,0 15,6

Na Renda Total 10% mais Rico 49,6 40,5 46,7

Percentagem de Pobres(2) 34 58 55

Fonte: Dados básicos dos censos demográficos de 1960, 1970 e 1980 (elaborado por Hoffmann)
(1) Em unidade de valor real, igual ao salário mínimo de agosto de 1980, usando o deflator implícito das 

contas nacionais para o período 1960-70 e o índice de custo de vida do Dieese para o período 1970-
80;

(2) A linha de pobreza interpolada tem valor igual ao salário mínimo de agosto de 1980.

A diminuição da pobreza na década de 60 pode ter sido bem maior do 

_______________________
55 HOFFMANN, R. Distribuição da Renda na Agricultura. In: BRANDÃO, A.S.P. Os principais problemas 

da agricultura brasileira: Análise e Sugestões. 1988. p.22.
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que os resultados na tabela acima. O crescimento do rendimento médio por pessoa 

economicamente ativa foi de 23%, ao passo que o crescimento do PIB per capital 

foi de 36%. A pobreza absoluta diminuiu em 1960-80. 

De outro lado, vários trabalhos concluíram que contrastes são visíveis 

nas décadas de 70 e 80, em suas análises macroeconômicas, todas envolvendo o 

setor agrícola e a condicionante da modernização. Nos anos 80, o PIB total cresceu 

à taxa média de 3,5% ao ano, o PIB industrial cresceu 2,4% e o agrícola 4,0% ao 

ano. Em relação aos anos 70, o PIB total e o industrial decresceram enquanto que o 

PIB agrícola manteve-se numa taxa média com quase o mesmo desempenho, 

enquanto que a população total crescia a uma taxa de 2,2% ao ano. 

Em outra análise do desempenho da economia nos anos 80, nota-se uma 

indicação de que a agricultura não se constituiu em obstáculo ao crescimento 

econômico, mas, ao contrário, foi a força que estimulou o crescimento. Existiu uma 

continuidade e também intensificação do processo de modernização da agricultura. 

O rendimento físico das lavouras aumentou na década de 80, onde novas áreas 

foram ocupadas, principalmente no Centro Oeste. A taxa média anual de 

crescimento da lavoura no Centro Oeste foi de 10,6% entre 1970-1980 e de 4,5%, 

entre 1980-85. Devem-se, estes aumentos, aos projetos e investimentos realizados 

pelo setor público em pesquisa agropecuária, visando desenvolver, principalmente 

as lavouras de milho, arroz, feijão e trigo. O arroz irrigado passou para um 

crescimento de 48% em 1988, quando no final dos anos 70, representava somente 

35% da produção regional do centro sul. Tudo isto em conseqüência dos incentivos 

governamentais e o desenvolvimento da pesquisa agropecuária. A região do cerrado 

participou em 1988-89 com 44,2%, enquanto que em 1973-74, a participação era de 

somente 5,4%.56

O crescimento das culturas mais dinâmicas no Centro Oeste foi o 

destaque nos anos 80 na economia brasileira, na produção de arroz, feijão, 

mandioca e algodão. Em 1970, o valor da produção atingiu um montante de 85%. Já 

_______________________
56 MELO, F.H. Prioridade Agrícola: Sucesso ou Fracasso? 1985. p.131.
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em 1987, o valor da produção do arroz, soja, milho, trigo e cana-de-açúcar 

participava em 83%. A evolução da produtividade física nos anos 80 teve um 

significativo crescimento. Das l6 culturas, os maiores destaques são para as culturas 

de trigo com um crescimento de 83% no período de 1979-81 a 1986-88, o arroz 

28%, o tomate 27%, o algodão 14% e a cana-de-açúcar com 11%. E o crescimento 

da produtividade foi em proporções menores. 

No período compreendido entre 1980-85, houve um aumento de 2,1 

milhões de pessoas ocupadas no setor agropecuário. Os Estados da Bahia, Ceará, 

Paraíba, Alagoas e Sergipe absorveram 1,0 milhão de pessoas. O Sudeste com cerca 

de 430 mil e o Norte – Rondônia e Pará com 450 mil. O estabelecimento de uma 

comparação com os outros setores da economia nos mostra que a agricultura se 

destacou consideravelmente a partir da metade dos anos 70, uma vez que a taxa de 

crescimento foi de 4,8% ao ano, enquanto que o crescimento populacional foi de 

2,48% ao ano. 

3 - O Papel da Mudança Tecnológica 

A expansão da economia pode acontecer independente de mudanças 

substanciais na produtividade, através de um aumento nos recursos disponíveis, 

crescendo somente a quantidade a ser utilizada. Por outro lado, ela poderá se 

expandir sem o aumento da quantidade destes recursos com a introdução de novos 

métodos e produtos que tenham um grau de eficiência capaz de promover uma 

alteração na economia. O crescimento da economia, via expansão dos recursos, é 

menos significativa do que a realizada através da introdução de novos métodos, 

porque esta seria baseada em mudanças qualitativas e, logicamente, teríamos uma 

vantagem no aumento da eficiência produtiva, que resultaria num tipo de 

modificação estrutural de processo mais duradouro. Fazer crescer a produtividade 

na agricultura é um dos fatores essenciais ao processo de desenvolvimento 

econômico. O progresso técnico, por outro lado, leva sistematicamente a um 

aumento nos padrões de produtividade. Se imaginarmos o desenvolvimento como 

um processo de elevação do padrão de vida de uma sociedade e se sua característica 

for baseada no dinamismo constante, veremos que a tecnologia assume um papel de 
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destaque, principalmente se o processo de desenvolvimento conseguir adotar as 

mudanças que a introdução de novas tecnologias ensejarem. As inovações, portanto, 

são vitais ao desenvolvimento e estas se retratam, exclusivamente, na questão de 

tecnologias novas. 

O papel desempenhado pela tecnologia tem exemplos marcantes como o 

desenvolvimento do Japão onde o progresso técnico se efetivou em função dos 

excedentes de produtos agrícolas. A forma pela qual a agricultura ofereceu uma 

contribuição ao desenvolvimento de Japão, através do repasse dos excedentes foi 

decisivo nas trocas internacionais. As divisas estrangeiras constituíam uma 

necessidade vital para a importação de bens duráveis modernos e para adquirir os 

serviços de especialistas estrangeiros. A Economia Meiji assegurou amplamente 

essas divisas, através da exportação de chá e seda, dois produtos vinculados à 

agricultura tradicional. Finalmente, a economia japonesa efetuou uma transferência 

de mão-de-obra, para fornecer trabalhadores aos setores modernos em expansão. 

Esses trabalhadores vieram quase que exclusivamente das áreas rurais e esta 

transferência não afetou negativamente a taxa de crescimento da produção agrícola. 

Desta maneira, vemos que, na arrancada para o desenvolvimento, a 

agricultura realmente tradicional assume uma função bastante destacada, à medida 

que consegue liberar fundos para investimentos privados e proporcionar um 

incremento de impostos ao governo, aumentar as divisas e empregar, 

sistematicamente, mão-de-obra. 

A adoção de moderna tecnologia é outro fator de grande importância, 

pois o processo de desenvolvimento pode se tornar mais efetivo. A observação de 

que sempre no processo de desenvolvimento as sociedades têm que conviver com 

dois setores distintos, o moderno e o tradicional, bem identificados no caso da 

agricultura, onde o moderno só consegue destacar à medida que também se utiliza 

do setor tradicional.

No Brasil, esse papel na agricultura é bem destacado, à medida que o 

setor moderno não consegue sobreviver totalmente sem a participação efetiva do 
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setor tradicional, que ainda se constitui na base do setor primário. Temos um 

processo de modernização da agricultura que ainda é bem modesto, se levarmos em 

conta algumas condições favoráveis de que somos possuidores. 

A modernização da agricultura cria condições de sustentação de uma 

parte da industrialização, à medida que são utilizados os insumos produzidos pela 

agricultura tradicional no Brasil. 

O crescimento industrial induz também o crescimento do setor agrícola, 

quando vários estímulos são influenciados ao setor agrícola pela expansão do 

parque industrial, exemplo marcante no caso da indústria de fertilizantes, máquinas 

e equipamentos. 

A queda dos preços dos fertilizantes, o conhecimento bastante detalhado 

do solo e seu papel no desenvolvimento das plantas, serviu de motivação ao 

crescimento da produtividade agrícola. 

A análise do crescimento da produtividade no Brasil é feita levando em 

consideração as diferenças regionais, pois quando se faz um relacionamento dos 

investimentos realizados em tecnologia químico-biológica, com aumento da 

produtividade por regiões no Brasil, nota-se que a produtividade em São Paulo, no 

Rio Grande do Sul e Minas Gerais apresentam as taxas mais elevadas. No nordeste, 

onde não se realizou investimentos, como o Centro-Sul, a produtividade da terra 

não apresentou nenhuma taxa de crescimento. 

A demanda de alimentos no Brasil, principalmente a partir de 1960, fez 

com que se elevassem os preços das terras nas zonas onde a produção agrícola foi 

sempre realizada de maneira tradicional e em algumas delas já haviam 

investimentos realizados em modernização. 

Nesta época, a demanda de alimentos expandiu-se, ultrapassando o 

crescimento da área agricultável destas grandes regiões produtores. E a expansão da 

área agricultável foi feita até quando a opção pelo investimento em pesquisa 

biológica foi iniciada, apesar de ser, ainda alicerçada em bases mais duradouras 
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pelo aumento constante do fator terra. 

A partir de 1970, foi feito um esforço em investimento para aumentar a 

produtividade sem, contudo, deixar de lado a expansão da fronteira agrícola. A 

pesquisa agrícola alternativa, também adotada a partir de 1970, deixou de colher 

bons resultados logo no seu início, uma vez que, antes deste período, nada foi feito 

em termos de investimentos reais e a expansão da área agricultável ainda não 

revelava mais eficiente do que a produtividade da terra, conforme Figura 4 a seguir. 

TABELA 26

Área de Lavouras, em Hectares, Incorporada pelos Estabelecimentos 

Agropecuários

Itens 1960/70 1970/80

Brasil 5.271.587 15.201.506

Norte 184.829 1.146.383

Nordeste 1.595.182 1.146.383

Sudeste 429.837 3.959.440

Sul 2.884.366 2.506.801

Centro-Oeste 1.037.047 3.511.665
Fonte: IBGE. Anuário Estatístico, 1990 

No começo da década de 50, a preocupação com o crescimento da 

demanda de alimentos dominou grande parte dos elaboradores de políticas da 

agricultura brasileira, que só aumentou em 1970. 

Com a construção de Brasília, houve um movimento bastante favorável à 

ocupação de terras no Centro-Oeste e mais tarde, para a Amazônia, pela própria 

condição de custos mais baixos destas terras, em relação àquelas existentes nas 

regiões Sul e Sudeste. Com o encarecimento bastante acentuado a partir de 1973, 

dos custos de transporte e a falta de apoio financeiro à pesquisa agrícola, anterior a 

1970, houve dificuldades de abastecimento. 
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FIGURA 4

Área de Lavouras, em Hectares, Incorporada pelos Estabelecimentos 

Agropecuários
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A partir de 1960, houve um aumento favorável à modernização 

mecânica, referida anteriormente, com um destaque para o aumento do número de 

tratores por hectares, também causado pelo aparecimento da indústria de tratores, 

como pode ser observado na Tabela 27.

TABELA 27

O Trator na Agricultura Brasileira - 1950-1980.

Anos Áreas em Lavouras

(1.000/ha)
Tratores Unidades Ha/Trator

1950 19.095 8.372 2.281

1960 28.712 61.345 468

1970 33.984 165.870 205

1980 49.185 530.691 93

Fonte: Dados originais Censos Agropecuários - Embrapa
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O que acontecia na agricultura brasileira antes de 1970, em função de um 

aumento da produtividade, era simplesmente uma política agrícola em que se 

distinguia a mudança tecnológica como opção de desenvolvimento deste setor. A 

expansão da área agricultável, como vimos, foi o destaque até antes de 1970, apesar 

de alguma modernização ter sido forçada a acontecer, principalmente com relação 

aos ganhos de exportação de produtos com que contavam os grandes produtores. 

Foi somente a partir de 1970 que o governo optou por uma política de mudança 

tecnológica séria e efetiva, com a pesquisa agropecuária. No desenvolvimento 

tecnológico, a pesquisa agropecuária tem um papel de fundamental importância, 

mais efetivamente a partir da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos e na 

Europa. O histórico da pesquisa agropecuária no Brasil só conseguia, até aquela 

época, premiar São Paulo, através do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Rio 

Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais e Bahia. E destes, somente São Paulo 

conseguiu se institucionalizar com grande esforço através do IAC. Assim, o 

governo entendeu que, a partir de 1970, somente através do crescimento da geração 

de tecnologia, de um processo de transformação e investimento em pesquisa 

agropecuária, poderíamos fazer com que a oferta de alimentos aumentasse a níveis 

compatíveis com a crescente demanda de alimentos, em detrimento da política, até 

então vigente, de expansão da fronteira agrícola.57

4 - Desenvolvimento da Agricultura 

4.1 - Aspectos Gerais

O Brasil, a partir da Segunda Guerra Mundial estabeleceu uma política 

econômica voltada para a industrialização. A principal fonte de divisas que era o 

café, viu-se repentinamente sua renda monetária cair vertiginosamente em função 

da baixa de preços internacionais, pois a renda monetária era totalmente dependente 

de um só produto e com a grande depressão criou um problema no país quando se 

descobriu que, além de ser um só produto, este ainda advinha de um único setor. 

A partir daí, houve uma necessidade de diversificação do mercado de 

_______________________
57 MELO, Fernando H. Prioridade agrícola: Sucesso ou Fracasso? 1985. p.133.
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trabalho e da produção de bens industrializados, e a pretensão de modernização da 

economia eram os objetivos traçados para tirar o país da dependência em que vivia. 

E a base da teoria do movimento visando a industrialização estava na posição 

defendida pela Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL).

A industrialização era a base para o desenvolvimento da América Latina. 

E as idéias da CEPAL vinham em contraposição à de outra corrente que achava ser 

o desenvolvimento mais dependente de um intenso comércio do que propriamente a 

estruturação de uma economia voltada para a industrialização.58 A outra corrente a 

dos economistas denominados monetaristas,59 defendiam uma produção voltada 

somente para os produtos que tivessem resultados em vantagem comparativa. 

Enfim, especializar-se na produção de fibras e alimentos e importar produtos 

industrializados. No pensamento da CEPAL, era defendida uma idéia de que, uma 

sistemática de que os produtos primários sempre apresentavam uma demanda 

inelástica em relação a seus preços e também a sua renda. Isto queria dizer que, 

quando acontecia um aumento de 10% na produção, levaria a um decréscimo de 

10% nos preços e em conseqüência uma maior produção redundaria em menor 

renda. E isto correspondia, também, a um maior empenho do trabalhador e menor 

capacidade de troca desses produtos com o produto industrial. A relação de troca 

dos produtos primários sempre se movem contra os países que exportam matéria –

prima. 

Os maiores ganhos com o aumento da produtividade na agricultura 

seriam os mercados internos, já que nos mercados internacionais seriam inviáveis 

em função da baixa relação de troca que era a essência do modelo de substituição de 

importação. O excesso de mão-de-obra no setor rural que poderia ser transferida 

para a indústria, era o pressuposto do modelo de dois setores formulados por Ranis 

e Fei, da linha de Lewis60. Este pensamento era uma formulação teórica diferente de 

_______________________
58 PREBISH, Raul. O Desenvolvimento Econômico da América Latina e seus Principais Problemas. 1949. 

p.47. 
59 A corrente de economistas monetaristas tinha como defensores: o professor Otávio Gouveia de Bulhões, 

Eugênio Gudin, Delfim Neto, Mário Henrique Simonsen e outros. 
60 Citados por ALVES, E.R. A. Desenvolvimento econômico brasileiro: efeitos sobre a migração rural urbana 

in: Pesquisa Agropecuária. Perspectiva Histórica e Desenvolvimento Institucional. 1985. p.486.
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Prebish que também tinha como objetivo fazer uma reflexão sobre a 

industrialização brasileira. Nos modelos de utilização do excesso de mão-de-obra do 

meio rural nas indústrias, seria em função da elevada produtividade marginal do 

trabalho que tinha na indústria e que teria, como conseqüência, o aumento da renda 

nacional, sem causar prejuízo à produção agrícola. 

O Desenvolvimento industrial no Brasil, impulsionado pelo modelo de 

substituição de importações, fez com que a população aumentasse de maneira 

significante e houvesse um fluxo migratório intenso, principalmente na década de 

70. E com isto criou-se um grande complexo urbano-industrial, onde houve uma 

modificação na estrutura alimentar, aumentando a demanda por bens alimentares no 

meio rural. 

O perfil da demanda de alimentos buscada por produtos que serviriam ao 

complexo urbano-industrial, bem como as demandas sempre crescentes, voltadas 

para o mercado internacional como as carnes, o leite, os ovos e seus derivados e os 

produtos para servir de alimentos aos animais – milho, sorgo e soja. 

A partir de 1973 com o aparecimento do sistema cooperativo de pesquisa 

agropecuária, coordenado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –

Embrapa, vários programas de melhoramento contribuíram para o aumento da 

produtividade na agricultura. E vários procedimentos em desenvolvimento foram 

fundamentais para o melhoramento dos índices de produtividade, como o 

descobrimento das leis de nutrição de plantas em 1840 por Liebig, e com o advento 

da teoria da evolução e das leis da hereditariedade, utilizadas a partir do início do 

século na agricultura.

A tecnologia mecânica conseguiu reduzir a crescente demanda de mão-

de-obra no campo, além de fazer com que as aplicações dos produtos químicos na 

agricultura ganhassem velocidade e economia de tempo. Outro grande fator de 

desenvolvimento da produtividade foi a indústria de defensivos que tem papel de 

destaque quando se analisam aspectos da produtividade em nossa agricultura, em 

função da redução e, em muitos casos, a eliminação de praças e doenças de nossas 
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plantações. Um outro fator de entrave, porém, foi o uso de maneira indiscriminada 

dos defensivos agrícolas. O prejuízo ao meio ambiente fez a Pesquisa Agropecuária 

atuar no controle biológico, e a Embrapa mantém pesquisa de ensaios a níveis 

nacionais para difundir esta tecnologia que vem beneficiando, principalmente as 

grandes plantações.

A Soja e o Algodão são exemplos deste controle biológico de pragas e 

doenças. O caso mais marcante foi a grande descoberta na Soja em relação à fixação 

de nitrogênio atmosférico por uma bactéria – Rhizobium –, que vivendo em 

simbiose nas raízes, eliminou-se então a necessidade de adição do nitrogênio como 

fertilizante. E a redução na demanda de nitrogênio na Soja vem diminuindo os 

custos nas grandes plantações.

Com o período da substituição de importações que se processou através 

do crescimento da indústria, nota-se na economia brasileira uma etapa de 

desestímulo da modernização da agropecuária. Inicialmente, os insumos modernos 

estavam com os preços aviltados e isto se constituía em sério entrave ao 

desenvolvimento do setor, justamente pela falta de crédito subsidiado. Os 

agricultores responsáveis pela agricultura de subsistência ou pequenos agricultores, 

não conseguiam o crédito subsidiado, produzindo somente arroz, feijão e mandioca. 

Na década de 60, fez-se uma opção pela expansão da área agricultável 

que, pelas definições de política governamental, não deram apoio às instituições de 

pesquisa e aos cursos ligados às ciências agrárias. 

Os Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais 

e Bahia, foram os únicos que tinham instituições de Pesquisa Agropecuária. Só o 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC), conseguiu se destacar como um 

verdadeiro centro de produção de conhecimentos científicos na pesquisa 

agropecuária brasileira. 

A partir de 1970, o Governo Federal, diante da crescente demanda por 

alimentos, fibras e a produção insuficiente que a expansão da fronteira agrícola 

proporcionava, resolveu incentivar a produtividade agrícola que somente assim, 
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conseguiria suplantar a demanda crescente por alimentos e fibras.61 A conceituação 

de fronteira agrícola estudada para Goiás,62 baseado em José de Souza Martins, diz 

que a expansão da fronteira agrícola teve aspectos particulares onde se destacou a 

frente de expansão pioneira, principalmente no Estado de Goiás, onde esta frente de 

expansão seria mais ligada à ocupação capitalista. 

Os estudos preliminares indicavam a necessidade de se criar instituições 

de pesquisa voltadas para as vocações agropecuárias de cada região, em função das 

diversas condições climáticas e dos sistemas de produção já existentes no país. 

Além da geração de pesquisa, os estudos iniciais definiam a necessidade de se criar 

um sistema também visando a difusão dos resultados que a pesquisa pudesse gerar, 

criando um serviço de assistência técnica. Assim sendo, foi enfatizado, a partir de 

1973, um sistema de pesquisa agropecuária que em menos de dez anos fez o país 

investir em produção de ciência num volume de investimentos comparável com 

países desenvolvidos. 

4.2 - O Advento da EMBRAPA

Foi possível observar três fases distintas na política agrícola brasileira: a 

tradicional, a de transição e a moderna. Na fase tradicional houve um predomínio da 

expansão da fronteira agrícola. Durante os ciclos econômicos, a mão-de-obra era 

escassa e sempre havia um deslocamento de regiões onde a demanda era baixa para 

aquelas onde havia muita necessidade de trabalhadores rurais. Em regiões de 

atividades intensas, sempre as correntes migratória apareceram fazendo com que as 

regiões não tivesse problemas.

A política industrial conseguiu evitar e mesmo fechar a fronteira agrícola 

e a produtividade do setor agropecuária. Na metade da década de 60 iniciou-se o 

processo de modernização da agricultura, sendo este o período em que o processo 

de substituição de importações tornou-se visível na economia brasileira.

_______________________
61 ALVES, E.R.A. O Dilema da Política Agrícola Brasileira. 1983. p.13.
62 BORGES, Barsanufo, G. op. cit. p.169.
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Este processo de substituição da importações teve como base três 

importantes fundamentações: proteção contra a competição internacional, acesso 

fácil da indústria ao crédito e salários mais estáveis. Estes princípios promoveram a 

marginalização da agricultura brasileira na época, destacado-se os seguintes 

entraves ao desenvolvimento agrícola: 

l – Foram vários os impedimentos para que a agricultura pudesse 

exportar seus excedentes.63 Os economistas relataram que o cruzeiro estava 

supervalorizado de 20 a 25%, em relação ao dólar na metade da década de 60. 

Transferências de 11,6% a 19,1% de 1958 a 1960, foram realizadas do setor 

agrícola para o industrial.64

2 – A agricultura foi penalizada pelos altos custos dos insumos como: 

fertilizantes, defensivos, máquinas e equipamentos. Estes insumos considerados 

modernos e com a dificuldade dos agricultores na sua aquisição, impediam a 

decolagem do processo de modernização; 

3 - A transferência de recursos da agricultura para a indústria não 

conseguia beneficiar aquelas regiões de onde originavam os recursos. As 

industrializações no Rio, São Paulo e Belo Horizonte fizeram com que as 

canalizações de recursos advindos da agricultura beneficiassem estas regiões. “ Só 

para São Paulo, as transferências giraram em torno de 31 milhões de dólares”.65

4 - Havia uma baixa absorção de mão-de-obra pela indústria porque o 

fluxo migratório advindo da agricultura se dirigia em sua maioria para o setor 

terciário;

5 – A agricultura estava em desvantagem porque existiam tabelamentos 

para a garantia de preços baixos aos consumidores. A agricultura desta maneira era 

controlada com tabelamentos de seus produtos e cerceada de exportar em função 

_______________________
63 BACHA, E. L.; ARAUJO, A. B.; MATA, M. da & MODENESI, R.L. Análise governamental de projetos 

de investimentos no Brasil: Procedimentos e recomendações. 1971. p.21.
64 FISHLOW- A. Foreign trade regimes and economic development. 1967. p.10.
65 MARTIN, M.A. Modernization of brasilian agriculture. In: ALVES, E.R.A. O Dilema da Política 

Agrícola Brasileira. 1983. p.21.
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das taxas de câmbio; e 

6 – A industrialização é responsável pelo desenvolvimento econômico do 

país, quando conseguiu também, ser a promotora de 89% da formação da renda 

nacional. 

No início da década de 70, sentiu-se a necessidade de dar um tratamento 

para a pesquisa agropecuária que pudesse oferecer ao país uma resolução dos 

problemas advindos com a continuidade e crescente demanda por alimentos. Diante 

de tal necessidade o Governo Federal criou a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – Embrapa, através da modificação do antigo Departamento Nacional 

de Pesquisa Agropecuária. E a partir de 1974, vários benefícios foram aparecendo 

com o advento do Sistema Cooperativo de Pesquisa Agropecuária, através da 

sistematização do Modelo Institucional de Pesquisa. A Sociedade agrícola obteve 

ganhos de geração e difusão das tecnologias de pesquisa que, desta época até os dias 

de hoje, produziu uma quantidade suficientes para modificar o panorama da 

agricultura brasileira com ganhos de produtividades altamente eficientes. 

A consolidação e implantação dos centros nacionais de produtos e de 

recursos foram o ponto alto do modelo institucional. A regionalização dos centros 

onde a vocação para desenvolver os produtos foi fundamental para o 

desenvolvimento da produção de tecnologias. Os Centros Nacionais de Pesquisa são 

estruturados nos mesmos moldes dos centros internacionais de pesquisa sendo que 

muitos deles servem de referência internacional para que possam estagiar vários 

profissionais de diversos países interessados em conhecer e assimilar as vantagens 

do Modelo de Pesquisa implantado no Brasil.

A Embrapa criou no início doze Centros Nacionais por produto, um de 

insumos e três centros de pesquisa por recursos com a seguinte distribuição 

geográfica: Centro Nacional de Pesquisa de Algodão (Campina Grande – Paraíba); 

Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (Goiânia – GO); Centro Nacional de 

Produção de Gado de Corte (Campo Grande – MS); Centro Nacional de Produção 

de Gado de Leite (Coronel Pacheco – MG); Centro Nacional de Produção de 



99

Mandioca e Fruticultura (Cruz das Almas - BA); Centro Nacional de Produção de 

Milho e Sorgo (Sete Lagoas – MG);Centro Nacional de Produção de Seringueira e 

Dendê, (Manaus AM);Centro Nacional de Produção de Suínos e Aves (Concórdia –

SC); Centro Nacional de Produção de Trigo (Passo Fundo – RS) e o Centro 

Nacional de Produção de Hortaliças em Brasília (DF) Um centro de insumos foi 

criado em Campinas SP) com a denominação de Centro Nacional de Produção de 

Defensivos.

Por outro lado, os centros de recursos visam criar tecnologias para vastas 

regiões do País. E assim sendo, foram criados: o Centro de Pesquisa Agropecuária 

dos Cerrados (Brasília D.F.), dedicando-se ao estudo das áreas do cerrado 

correspondente a um milhão e oitocentos mil quilômetros quadrados e que tem uma 

área agricultável superior a 40 milhões de hectares; o Centro de Pesquisa 

Agropecuária do Trópico Úmido em Belém (PA), com área de atuação na região 

amazônica; o Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido em 

Petrolina (PE), para cuidar de toda a área do semi árido que também é uma vasta 

região do país. 



CAPÍTULO III

MODELO INSTITUCIONAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

1 - Desenvolvimento do Modelo

O desenvolvimento da Pesquisa Agropecuária no Brasil é muito recente, 

datando sua normatização com fins realmente científicos a partir de 1973, com o 

advento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Algumas considerações 

históricas serão aqui delineadas visando demonstrar como a preocupação da 

Pesquisa Agropecuária já datava de 1950, contudo sem os critérios de cientificidade 

que se praticam em nossos dias.

O estudo da botânica desenvolveu-se no Brasil no século XVIII, sob o 

impulso da reforma de ensino realizada por Pombal que promoveu o declínio da 

escolástica e do método dedutivo e a introdução do espírito científico e de métodos 

experimentais.

Frei José Martiniano da Conceição Veloso foi uma das figuras mais 

eminentes, sendo sua obra pioneira a Flora Fluminense, publicada em 1876, nos 

arquivos do Museu Real, depois denominado Museu Nacional. Na mesma época 

destacaram-se Alexandre Rodrigues Ferreira, médico baiano que também se 

dedicou à botânica e Manuel Arruda Câmara, paraibano que analisou a flora de 

Pernambuco, publicando os resultados na “Centúrias Pernambucanas”.

Frei Leandro do Sacramento, frade pernambucano, introduziu o ensaio 



101

da botânica no Brasil e deu organização científica ao Jardim Botânico. João Barbosa 

Rodrigues foi diretor do Jardim Botânico de 1889 a 1909 e se notabilizou pelo 

estudo exaustivo das variedades de palmeiras, sendo sua obra mais conhecida a 

Setlum Palmarum. Frei Custódio Alves Serrão foi diretor do Museu Nacional de 

1828 a 1847, promovendo a pesquisa no campo da botânica nessa instituição. O 

Conselheiro Francisco Freire Alemão, mestre de botânica na Escola de Medicina, 

dirigiu o Museu Nacional de 1828 a 1847, fez um reconhecimento sobre a flora do 

Nordeste e realizou experiência sobre a aclimatação de plantas no Brasil. Joaquim 

Cominhóa investigou a aplicação médica das plantas do Brasil, sendo autor de uma 

Botânica Médíca e Geral, publicada em 1877.

Tanto D. João VI, como os governos do Império, tiveram grande 

preocupação em convidar estrangeiros. Dentre os botânicos mais famosos que 

vieram ao Brasil no século XIV, figuravam; Theodoro Peckolt que chegou ao país 

em 1847 e A.C. Guilherme Schawacke que realizou inúmeras viagens científicas e 

foi professor do curso de botânica na Escola de Farmácia de Ouro Preto, a partir 

1891.

A.F. Marie Glaziou, botânico francês, viveu no Brasil de 1861 a 1865, 

tendo organizado o Jardim de Aclimatação da Quinta da Boa Vista e o do Passeio 

Público. Foi membro da Comissão Científica incumbida de estudar o Planalto 

Central, tendo formado um famoso herbáceo. Alberto Loefgren, sueco, veio ao 

Brasil em 1874 como botânico da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, 

notabilizando-se pela sua participação nas obras contra as secas.

J.B. Von Spix, zoólogo e G.F.P. Von Martius, médico e botânico foram 

indicados pelo rei da Baviera para fazer parte da expedição científica que se formou 

em Viena, para acompanhar a Comitiva Real da Arquiduquesa Leopoldina. 

Chegaram ao Brasil em julho de 1881 e, em cerca de três anos de permanência no 

país, percorreram aproximadamente 4.000 km do norte ao sul, tendo visitado o 

Nordeste, a Amazônia, e o Brasil Central.

Martius colheu 300.000 exemplares de plantas, sendo 7.000 variedades 
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desconhecidas e descreveu as doenças mais freqüentes do País. A maior obra sobre 

botânica relativa ao Brasil foi dirigida por Martius, a Flora Brasiliensis em 130 

fascículos, tendo sido publicado o primeiro em 1829. Os mais famosos botânicos da 

época colaboraram nesse trabalho que foi concluído por Eischber e Urban no final 

do século XIV.

A intensa atividade científica no campo da botânica teve pequena 

repercussão a partir da tecnologia e produção agrícola, exceto quanto à aclimatação 

de plantas mais resistentes e mais produtivas ou desconhecidas no Brasil, que era a 

divulgada através das experiências no Jardim Botânico, Jardins de Aclimatação da 

Quinta da Boa Vista e do Passeio Público. Boa parte das coleções das plantas e 

ervas foi elevada à Europa e a maioria dos trabalhos publicados no século XIX 

preocupava-se, sobretudo, com a descrição e classificação científica das plantas, 

descoberta de novos espécimes, negligenciando as questões de utilidade econômica 

dos vegetais, de diagnóstico e cura de pragas e doenças, de melhoramento do 

sistema de cultivo.

A colonização das terras do Brasil começou por volta da metade do 

Século XVI. Logo após seu descobrimento, por meio de ocupação da zona litorânea, 

iniciando pelo Nordeste rumo ao Sul do País, principalmente com a cana-de-açúcar 

experimentou grande expansão até o Século XVIII. Durante esse período o Brasil 

foi considerado o maior produtor mundial.

No caso do setor público agrícola, cabe enfatizar, esse século marcou o 

início da atuação governamental na economia agrícola, tal como é hoje entendida. 

De fato, quando instituída a Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 

1860, pela primeira vez procurou o governo criar infra-estrutura necessária ao 

desenvolvimento agrícola e industrial equacionando problemas de mão-de-obra, de 

conhecimento e de colonização do território.

No início deste século, o predomínio da grande lavoura atingiu o seu 

ponto alto, política, social e economicamente. Foi, entretanto, um período de curta 

duração em virtude da revolução industrial e seus reflexos na economia mundial, da 
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inquietação social das populações urbanas e da importância crescente das cidades. 

O Governo instituído após o movimento de 1930 passou a formular projetos 

específicos para atender os diferentes setores da economia e da sociedade.

Como estratégia para fortalecer o setor agrícola, optou-se pela criação de 

diversos órgãos voltados para a atuação em áreas específicas da economia. Esses 

atos, eminentemente políticos, passaram a influir decisivamente na estrutura 

administrativa do setor público agropecuário.

Surgiram organismos em defesa do café, do açúcar, do álcool, do mate, 

do linho, do sal, da borracha, do cacau, do trigo, além da criação da CREAI –

Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, em 1937. A idéia da 

Criação desses institutos nacionais, surgiu a partir da tentativa de estruturação de 

um regime corporativo no Brasil e da debilidade da iniciativa privada de se 

organizar em torno de entidades representativas.

Era essa tentativa de fortalecimento do Poder nacional que vinha 

enfraquecendo, na sua expressão econômica.

A introdução do planejamento centralizado na administração pública, no 

período compreendido entre o último pós-guerra e a década de 1960, não só se 

manteve como aprofundou a tendência de verticalização. Dada a impossibilidade de 

se planejar de forma global, começou-se a pensar em programas e em projetos como 

forma de resolver problemas que, por falta de infra-estrutura, de recursos humanos, 

financeiros e materiais, a administração se revelava incapaz de equacionar.

No caso de setores mais retardatários, entre eles o da agricultura, essa 

tendência somente iria generalizar-se em meados da década, como no caso da 

Portada Ministerial nº 485, de 11 de setembro de 1967, do Ministério a Agricultura, 

que “Visando a mais rápida e eficiente superação dos fatores limitativos da 

produção e da produtividade nacional da agropecuária”66 dispôs sobre a criação 

simultânea de vários planos relacionados com o desenvolvimento de insumos 

_______________________
66 Portaria Ministerial nº 485 de 11 de outubro de 1967.
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modernos.

Enquanto o eco das idéias inovadoras ocorridas na década de 50, para 

implantar no Brasil indústrias e serviços de ponta, não havia chegado às camadas 

mais simples das economia, surge um novo problema, o do abastecimento, exigindo 

soluções rápidas e de forma globalizada, pois o agravamento abalava a Segurança 

Nacional.

A idéia do planejamento global como tentativa de racionalização, de 

formular nova concepção integrada e integradora da economia e da sociedade 

brasileira, a partir do enfoque urbano, teve grande aceitação como instrumento 

essencial. Com o advento do Decreto Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, o Serviço 

Público sofreu profunda reformulação institucional, face às diretrizes 

organizacionais e funcionais preceituados por aquele diploma legal.

Estabeleceu, ainda, aquele ato legal as áreas de competência dos 

Ministérios, definindo para o Ministério da Agricultura, entre outras, a seguinte 

atribuição: PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO.

Já a partir de 1968, com o lançamento do Programa Estratégico de 

Desenvolvimento – PED (l968-1970), elaborado dentro do esforço de modernização 

das estruturas sociais e econômicas, com base na Doutrina de Segurança Nacional, 

se propôs, pela primeira vez, a adoção de uma política científica e tecnológica no 

País, ao formular um conjunto de ações para o setor agrícola entre elas o 

desenvolvimento de pesquisa agropecuária.

Metas e Bases para a Ação do Governo (l970 a 1971) manteve, em suas 

linhas básicas, a estratégia modernizante preceituadas no Plano Estratégico de 

Desenvolvimento, dando ênfase especial à racionalização do planejamento, como 

forma de Intervenção do Estado. Lançado para vigorar no período de (l972 a 1974), 

o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento I PND, estabeleceu no esforço de 

modernização tecnológica, um novo instrumento político – O primeiro Plano Básico 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – PDCT, cujo principal programa 

para o setor agrícola referiu-se à implantação da Empresa Brasileira de Pesquisa 



105

Agropecuária – EMBRAPA, evidenciando que a pesquisa agropecuária, no País 

constituía-se num importante instrumento de política econômica para o 

desenvolvimento do setor agropecuário.

O componente ciência e tecnologia, há muito constitui função do Estado, 

tendo a atual constituição brasileira, promulgada em outubro de 1988, em seu 

Artigo 218, definido “O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 

científico, à pesquisa e à capacitação tecnológicas”67. Indo mais além, o seu § 1º diz 

“A pesquisa básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem 

público e o progresso das ciências”. Tanto que já se constituía na 5ª expressão do 

Poder Nacional.

Data do Império, as primeiras medidas para se organizar a pesquisa 

agropecuária no Brasil, com a criação, por Decreto do Imperador, de algumas 

instituições agrícolas, porém não sobreviveram para proporcionar evolução da 

pesquisa agrícola, uma vez que não era prioridade, na época, a modernização da 

agricultura.

O fato mais importante da época do Império e que profundamente teve 

reflexos na organização da pesquisa agropecuária no Brasil, foi a criação do 

Instituto Agronômico de Campinas – IAC, em São Paulo, em 1887, instituição 

modelar de pesquisa, influenciado pelas rápidas transformações ocorridas na Europa 

e nos Estados Unidos, naquele século.

Somente a partir do início do Século XX, com a criação dos Institutos de 

Química e o de Biológico de Defesa Vegetal é que se passou a tratar, com empenho,

a pesquisa agropecuária culminado com a criação do Centro Nacional de Ensino e 

Pesquisas Agronômicas, em 1938, evoluindo daí, até a criação do Departamento 

Nacional de Pesquisa Agropecuária – DNPEA, no Ministério da Agricultura, em 

1971.

Com uma rede de institutos espalhados por todo o território nacional, o 

_______________________
67 Constituição do Brasil, 1988.
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DNPEA, por ser órgão da administração direta, vivia sob um complexo de normas 

burocráticas que obstruía o seu poder de decisão impedindo-o de exercer, com 

plenitude e agilidade, suas atribuições de órgão central do sistema de pesquisa 

agropecuária.

Em abril de 1972, o Ministério da Agricultura constitui, através da 

Portaria nº 143, de 18 daquele mês, um Grupo de Trabalho com a atribuição de 

“definir os principais objetivos e funções da pesquisa, agrícola, em consonância 

com as necessidades do desenvolvimento nacional”68.

Com “plenos poderes para consultar autoridades, visitar instituições, 

convocar assessores, requisitar auxiliares”, os coordenadores do GTM criado, tendo 

também o suporte de pessoal do Ministro da Agricultura, tinham 30 (trinta) dias 

para sugerir a reformulação total da pesquisa agropecuária no Brasil, indicando 

entre outros os seguintes pontos: legislação adequada, estratégia para a pesquisa, 

fontes e formas de financiamento –, principais limitações para o desenvolvimento e 

providências para sua expansão.

No prazo estabelecido, o Grupo de Trabalho faz entrega do seu relatório 

final, no qual específica detalhada e enfaticamente seus propósitos, demonstrando, 

desde logo, a fragilidade absoluta, a política institucional do DNPEA, chegando a 

afirmar:

“A atual estrutura técnico-administrativa da pesquisa agropecuária não 

oferece condições essenciais para proporcionar decisões oportunas, emprego 

específico dos recursos humanos e técnicos, flexibilidade e dinamismo que devem 

caracterizar um sistema setorial de pesquisa agropecuária, especialmente 

considerando as atuais necessidades de desenvolvimento nacional”.69

Nesse relatório sugeriu, ainda, o Grupo de Trabalho a transformação 

institucional do DNPEA, órgão da Administração direta, com a criação de um novo 

_______________________
68 Portaria Ministerial nº  143 de 18 de aberil de 1972.
69 Relatório de Grupo de Trabalho constituído pela Portaria Ministerial nº 143.
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modelo de sistema setorial, cujo órgão central caberia a uma entidade de 

administração indireta, constituída na forma de empresa pública com as atribuições 

de formular, coordenar, programar, executar e avaliar a política e as atividades de 

pesquisa agropecuária no Brasil.

2 - Implantação Institucional

Com efeito, em 07 de dezembro de 1972, através da Lei nº 5.851, o 

Governo Federal cria a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, 

com Estatuto aprovado pelo Decreto nº 72.020/73, empresa pública, de direito 

privado, vinculada ao Ministério da Agricultura, autonomia administrativa e 

financeira, nos termos do Decreto Lei nº 200/67 e tem sua instalação plena em 26 de 

abril de 1973.

Com a criação da EMBRAPA, a própria Lei atribui-lhe as funções de 

execução e de coordenação da pesquisa agropecuária em todo o território nacional, 

através do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, cujo modelo de atuação 

compreendia a ação direta, através dos centros nacionais pertencentes à sua 

estrutura e da ação coordenadora, através das unidades de execução de pesquisa de 

âmbito estadual, que tem nas empresas estaduais de pesquisa agropecuária, seu 

principal vínculo de execução.

A Lei 8.171 (Lei Agrícola), instituída com fulcro no Artigo 187, da 

Constituição Federal, ratificou o papel da EMBRAPA como entidade coordenadora 

do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, estabelecendo e criando nos 

Estados, os Sistemas Estaduais de Pesquisa Agropecuária, sob a coordenação das 

entidades estaduais.

A criação da EMBRAPA pôs em destaque a intenção do Estado em 

modernizar a agricultura e o estabelecimento de mecanismo de intervenção estatal. 

Mais que um órgão de execução da pesquisa agropecuária no Brasil, a constituição 

da EMBRAPA tratou de estabelecer um mecanismo institucional, sob sua 

responsabilidade, para conduzir o processo de desenvolvimento e crescimento desse 

segmento científico.
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Centros Nacionais

Os Centros Nacionais constituem entidades descentralizadas da 

EMBRAPA, especializadas na geração de tecnologias por produtos. Na geração de 

tecnologias, objetivando o desenvolvimento dos recursos naturais através dos 

sistemas de produção para produtos economicamente viáveis na região.

Sistemas Estaduais

Sob a coordenação das entidades estaduais de pesquisa agropecuária, os 

sistemas estaduais envolvem organismos públicos ou privados que de forma 

cooperativa e articulada, desenvolvem atividades de geração, adaptação, 

transferência e difusão de tecnologia agropecuária, com vistas ao desenvolvimento 

sustentado ao setor agrícola.

Esses sistemas estaduais, preocupados com o enfraquecimento das 

entidades públicas decidiram, em fins de 1989, criar o Conselho Nacional dos 

Sistemas Estaduais de Pesquisa Agropecuária – CONSEPA, constituído pelas 

entidades estaduais de pesquisa com as seguintes finalidades:

“I - Representar e defender os interesses e direitos dos sistemas estaduais 

de pesquisa agropecuária, no terreno técnico-científico, econômico e político-social.

II - Promover intercâmbio de conhecimento técnico-científico entre as 

empresas estaduais e outras entidades de pesquisa agropecuária, visando ao 

crescimento harmônico das instituições.

III - Contribuir para o aperfeiçoamento da legislação atinente.”70

Preocupada com o aspecto de sustentabilidade do SNPA, a EMBRAPA, 

atendendo recomendações internas, observando a exigência de mecanismo interno 

de apoio à implementação de ações relacionadas à sua função coordenadora e ainda, 

atendendo solicitação do Conselho Nacional dos Sistemas Estaduais de Pesquisa 

_______________________
70 Regimento do Conselho Nacional dos Sistemas Estaduais de Pesquisa Agropecuária.
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Agropecuária – CONSEPA, criou em sua estrutura, a Secretaria de Apoio aos 

Sistemas Estaduais de Pesquisa Agropecuária – SSE, em setembro de 1993, com a 

função de formular, promover e apoiar políticas e atividades relacionadas à sua 

parceria institucional com os sistemas estaduais e destes entre si, objetivando o 

fortalecimento do Sistema Nacional.

Assim, do ponto de vista estratégico, o estabelecimento dessas medidas é 

de fundamental importância para o SNPA, na medida em que propicia compartilhar 

entre si, a competência técnica, o poder político e o uso dos recursos disponíveis.

A ciência e Tecnologia, como instrumentos básicos de desenvolvimento, 

responsabilizam-se diretamente pela evolução das sociedades, seja no campo 

econômico, político ou social.

Dentre os diversos segmentos da ciência e tecnologia, a pesquisa 

agropecuária destaca-se, sem dúvida, pela infinidade de modernas tecnologias 

geradas e colocadas à disposição da sociedade.

O processo de geração de tecnologia deve ser concebido sob dois 

enfoques que se relacionam na busca da inovação. O primeiro, refere-se ao avanço 

da ciência e das técnicas experimentais que procuram testar a teoria com a 

realidade, podendo derivar daí a reformulação da teoria ou mesmo a elaboração de 

novas teorias. O segundo, diz respeito ao trabalho da adaptação ou da adequação de 

tecnologias inexistentes, fundamentando-se, basicamente, no estoque de 

conhecimento acumulado.

Esse desenvolvimento, entretanto, depende de fatores e condições 

específicas associadas à natureza e à dinâmica interna das atividades tais como: 

decisão política, formação de pessoal qualificado, fortalecimento de infra-estrutura, 

consolidação e manutenção de equipes, assim como a estabilidade requerida pelos

prazos de maturação dos investimentos em pesquisa.

A tecnologia não representa apenas as relações técnicas do homem com a 

natureza, para transformá-la, extrair matérias e bens para o consumo e para 

satisfazer as necessidades do homem. A tecnologia, mais do que isso, é concebida 
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como um conjunto de relações intimamente vinculadas às estruturas e aos processos 

sociais dos países.

Uma política tecnológica deve assegurar, a longo prazo, o melhoramento 

ou manutenção das condições ambientais, do potencial produtivo dos recursos do 

solo, água, florestas, pesca e espécies nativas valiosas.

A geração de tecnologia, portanto, tem papel fundamental na sociedade, 

dividindo o mundo em países altamente desenvolvidos, em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos.

A estrutura, filosofia e conceito do modelo de pesquisa são descritos a 

seguir.

FIGURA 5 - Modelo Institucional de Pesquisa
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Desde sua criação, a EMBRAPA adotou como filosofia de trabalho, o 

Modelo Circular, ou seja, a pesquisa começando e terminando no produtor.

Este modelo implica em fixar, como cliente, o produtor rural e o 

mercado, a propriedade agrícola, dentro da qual serão realizado diagnósticos dos 

sistemas de produção vigentes, visando a conhecer sob os aspectos sociais, 

econômicos, tecnológicos, a realidade para a proposição de soluções adequadas.

Como conseqüência da ação da pesquisa, tem-se que para cada grupo de 

produtor, considerando os diversos estratos, são estabelecidas as alternativas 

tecnológicas consubstanciadas num sistema de produção ou em pacotes 

tecnológicos.

Um sistema de produção congrega um conjunto de regras que visam a 

orientar o produtor desde as práticas e insumos, como os possíveis resultados a 

serem obtidos com sua adoção.

No Modelo Circular de Pesquisa, o ponto de partida são os sistemas de 

produção em uso pelos produtores que, após analisados e tomados claros, são 

identificadas as barreiras que estrangulam o aumento da produtividade e, portanto, 

requerem uma ação mais específica para renovação através de pesquisa.

A partir daí, as tecnologias geradas serão incorporadas a esses sistemas 

de produção para serem praticadas pelos produtores, como solução para seus 

problemas de limitação do crescimento da produtividade.

Dentro desse enfoque, pode-se representar gradativamente a atividade de 

pesquisa, conforme quadro abaixo:

Sistema de 
Produção 
Vigente

Projetos 
de 

Pesquisa

Novo 
Sistema de 
Produção

Adoção 
pelos 

Produtores
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Seguindo as diretrizes do Modelo, O Sistema Nacional de Pesquisa 

Agropecuária – SNPA, passou a concentrar seus esforços no desenvolvimento de 

tecnologias de produção agropecuária e de novas variedade apesar de contemplar, 

também, atividades de pesquisa básica. Desta forma, beneficiando altamente o 

conjunto de produtores rurais, deixou desprotegido segmentos importantes da 

sociedade, como as indústrias de transformação, de máquinas e de insumos.

Foi, entretanto, a partir da definição do Modelo de desenvolvimento de 

tecnologia de produção agropecuária cujo resultado denominou-se de pacotes 

tecnológicos, que o SNPA, recém criado, levou nova consciência à sociedade da 

importância da agricultura e seu importante papel no processo de crescimento sócio-

econômico do País, proporcionando, também, a exportação desses pacotes para 

outros países, principalmente dos continentes Africano, Asiático e Americano.

Representando um conjunto de práticas e procedimentos técnicos, 

segundo padrões estabelecidos pela pesquisa, o pacote tecnológico passa, na 

verdade, a corresponder ao principal instrumento de intervenção para a melhoria da 

produtividade agrícola.

3 - Evolução

A agricultura brasileira, sofreu, nos últimos anos, significativas 

mudanças em razão da própria evolução da sociedade que, tanto no plano estadual, 

nacional ou mundial, conheceu grandes transformações em termos políticos, sociais, 

econômicos e ambientais.

Necessário se faz que intensos esforços sejam desenvolvidos para 

capacitar as instituições responsáveis pela administração de política agrícola, para 

que venham operar, segundo orientações pautadas dentro da nova realidade, trazida 

pelas transformações mencionadas.

Criada na década de 70, a EMBRAPA surgiu dentro da realidade 

política, social, institucional, tecnológica e dinâmica própria da época, quando 

predominava a abundância de recursos financeiros, em virtude do ambiente político-
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econômico favorável à captação desses recursos, tanto orçamentário quanto externo 

e, por outro lado, não havia pressões sistemáticas sobre o setor público, como as 

verificadas nos últimos anos.

A partir da metade da década de 80, entretanto, esse clima favorável foi 

se revertendo face ao aumento do déficit público, o que trouxe maiores dificuldades 

na captação de recursos no ambiente externo e vertiginosa na alocação via 

orçamento da União, devido, sobretudo, à crescente onda de pressões sociais sobre a 

máquina administrativa pública.

Com o planejamento e o processo gerencial centralizados, a EMBRAPA 

acabou criando um modelo centrado na sua capacidade de oferecer determinados 

conhecimentos e tecnologias, muitas delas definidas, principalmente, pelas 

iniciativas dos pesquisadores, calando projetos monodisciplinares que prevaleceram 

sobre a necessidade e importância das propostas multidisciplinares para solução de 

problemas e desafios complexos.

Tendo que garantir a sobrevivência no presente e assegurar sua 

sustentabilidade, a EMBRAPA teria que demonstrar competitividade, sob pena de 

ser levada a uma das opções colocadas atualmente para os órgãos público: extinção 

ou privatização.

Nesse sentido, a Diretoria Executiva da EMBRAPA, em 1990, com base 

em estudos que desenhavam os cenários alternativos para a pesquisa agropecuária 

no Brasil e em diagnóstico do ambiente interno, deflagrou o progresso de revisão 

das dimensões conceitual, organizacional, administrativa e estrutural da Empresa, 

como exigência em relação às mudanças sociais, econômicas, políticas, ideologias, 

ambientais e tecnológicas, em curso no país e no mundo.

Através dos documentos: “Projeto EMBRAPA: a Pesquisa Agropecuária 

Rumo ao Século XXI” e “Projeto EMBRAPA II, do Projeto de Pesquisa ao 

Desenvolvimento Sócio-Econômico no contexto do Mercado”, foi consubstanciada

a decisão de mudança.
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O primeiro documento a que se referiu ao processo de mudança 

institucional, chamou a atenção para as mudanças que estavam ocorrendo. Fez um 

diagnóstico sobre as fragilidades internas da EMBRAPA, que colocava em asco sua 

própria sobrevivência, sugeriu algumas alternativas institucionais e, por último, 

convocou todos os seus empregados para participar desse processo. Já o segundo 

documento, de natureza político institucional, mostrou os caminhos da pesquisa 

rumo ao Terceiro Milênio e referiu-se à necessidade de revisão e atualização da 

missão, dos objetivos, das diretrizes e das prioridades institucionais, apoiadas nos 

conceitos e métodos do planejamento estratégico.

Não se pode negar que o mundo está em ritmo contínuo e acelerado de 

mudança e que essas mudanças vêm afetando as instituições. E para que se adapte a 

esse processo, foi desencadeado pela EMBRAPA, o Processo de Planejamento 

Estratégico, criando na Empresa nova mentalidade base em sua matriz institucional 

e o aumento de sua vinculação com as necessidades dos usuários, clientes e 

beneficiários, através do estabelecimento da ação da pesquisa direcionada para 

atender as demandas.

Todas as indústrias de bens e serviços, a produção de alimentos e 

matérias-primas, as indústrias de transformação, exportação e distribuição de 

produtos beneficiados ou “in natura”, oriundos do setor agropecuário, florestal e 

pesqueiro, fazem parte de um conjunto de realizações do espaço do mercado 

chamado agronegócio, negócio agrícola ou “agribuziness”.

Os termos agribuziness ou negócio agrícola foram utilizados, em 1955, 

para descrever a crescente interação e interdependência entre o setor produtivo e o 

mundo dos negócios, influenciados pelos estudos de relações intersetoriais.

Dentro dessa visão, e procurando dotar a atividade de pesquisa 

agropecuária de maior objetividade, a EMBRAPA está optando por orientar seus 

trabalhos no sentido de identificar e atender a demanda por tecnologia em lugar de 

ofertar tecnologia como tem sido a constante nos últimos anos.

O enfoque Pesquisa e Desenvolvimento – P&D, que vem sendo utilizado 
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intensivamente em outros setores da economia e que vem sendo adotado também 

pelos centros nacionais da EMBRAPA, representa um esforço em ajustar os 

componentes da pesquisa agropecuária às contingências do mercado.

A metodologia de P&D, que visa a geração de tecnologias para 

atendimento de demandas específicas, certamente aumentará a probabilidade de sua 

adoção, já que estarão melhor identificadas com as necessidades do mercado e 

adequada às responsabilidades sociais da Empresa.

Visando, pois, construir sua sustentabilidade institucional, como entidade 

coordenadora do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária – SNPA, a 

EMBRAPA desencadeou todo um processo de mudança planejada que, através de 

ações concretas, estabeleceu as seguintes medidas:

a - Modelo Institucional

Através da Deliberação nº 01 5/92, de 24/10/81, tendo por base a lei nº 

8.171/91, lei Agrícola, cuja regulamentação foi decidida pela Portaria nº 193, de 

07.07.92, do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, no que se refere ao 

Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, aprova o “Modelo Institucional da 

EMBRAPA”, formulado com base nos seguintes critérios:

Conceituação

1.1 - Divisão de papéis com o setor público estadual, procurando evitar a 

superposição com as ações de sistemas estaduais e a integração com os mesmos, de 

forma que a EMBRAPA passará a executar pesquisas estratégias de âmbito nacional 

ou regional, apenas quando o Estado não dispuser de sistema próprio ou quando a 

ação for considerada estratégica para o país.

1.2 - Divisão de papéis com o setor privado, apoiando e estimulando a 

participação da iniciativa privada no processo de geração e difusão de tecnologia de 

interesse do complexo agropecuário, agroindustrial e florestal, através de contratos 

de parcela.
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1.3 - Racionalização Organizacional, buscando maior eficácia no uso os 

recursos públicos, mediante ações que visam determinar o tamanho e a gerência da 

instituição.

1.4 - Descentralização e autonomia, buscando a descentralização 

administrativa e organizacional como prioridade institucional.

Especialização, procurando evitar a competição com os sistemas 

estaduais e setor privado, as Unidades da EMBRAPA passarão a conduzir suas 

ações para atividades de apoio ou complementares dos referidos setores, através de 

unidades especializadas por produto ou por temas estratégicos de âmbito nacional 

ou por ecorregião, contemplando as seguintes categorias de Unidades:

a) Centros de Temas Básicos

b) Centros de Referência de Produtos

c) Centros de Referência Ecorregional

Caracterização da ação

Ação Direta - desenvolvimento de ações através das seguintes Categorias 

de Unidades:

a) - Centros de Temas Básicos - são aqueles dedicados aos estudos 

básicos ou estratégicos aplicados, indispensáveis e comuns a vários outros Centros 

de produtos ou ecorregionais, de abrangência nacional.

b) - Centros de Referência de Produtos - são os que têm ação direta da 

pesquisa de um ou mais produtos de importância econômica, de forma a que 

venham constituir centros de excelência para produto ou, produtos considerados, 

denominados Centros Nacionais de Pesquisa de Produtos e têm também, como 

missão, apoiar os Centros de referência ecorregionais e demais instituições do 

SNPA.

c) - Centros de Referência Ecorregionais - são unidades que devem 
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buscar soluções tecnológicas que contribuam para o desenvolvimento sustentável 

das ecorregiões e sua integração no processo produtivo nacional, através do 

fornecimento de subsídios para melhor aproveitamento dos recursos naturais e 

sócio-econômico das regiões de sua abrangência e estabelecer estudos biofísicos, 

buscando obter sistemas e produção adequados para o desenvolvimento sustentável 

da ecorregião.

Ação de Coordenação - a integração das Unidades da EMBRAPA com 

os sistemas estaduais e o setor privado, deverá se dar através dos seguintes 

instrumentos:

a) - Ação da Parceria ou Conjuntas - visam a convergência de interesse 

entre instituições, na busca do comprometimento institucional com os objetivos 

comuns e flexibilidade para responder aos desafios apresentados pelos parceiros, 

norteando o relacionamento da EMBRAPA como o SNPA e demais instituições 

públicas ou privadas nacionais, estrangeiras ou intergovernamentais.

b) Apoio Técnico-Científico - assessoramento permanente aos sistemas 

estaduais, visando a capacitação técnico-científica, gerencial e de recursos humanos 

e cooperação financeira para o desenvolvimento das ações que permitam apoiar os 

projetos de pesquisa que tenham importância estratégica em termos regionais ou 

nacionais.

b - Sistema EMBRAPA de Planejamento

Pela Deliberação nº 016/92, de 24.08.92, foi criado o SISTEMA 

EMBRAPA DE PLANEJAMENTO – SEP, visando ajustar o Modelo Circular de 

Programação, a fim de adequá-lo à nova realidade dos ambientes interno e externo 

da Empresa e compatível com os critérios que nortearam na criação do novo 

“Modelo Institucional da EMBRAPA”.71

_______________________
71 GUEDERT, W.J; PAEZ. M.L.; CASTRO, A.M.G - Gestão em Ciências e Tecnologia - Pesquisa 

Agropecuária EMBRAPA, Brasília-DG. 1994, p. 37.
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Na implantação do SEP são considerados, dentre outros, os seguintes 

aspectos:

- processo de descentralização com monitoramento central,

- definição de prioridades regionalizadas;

- aplicação plena do enfoque P&D;

- interação mais intensa com os sistema produtivo agropecuário, 

agroindustrial e florestal e com seu ambiente externo, incluindo beneficiários, 

usuários e clientes;

- articulação entre a pesquisa e a extensão rural;

- incentivo ao trabalho interinstitucional e interdisciplinar;

- organização na alocação e uso de recursos humanos, materiais físicos e 

financeiros.

O SEP tem, também, a sua concepção centrada em duas dimensões, a 

saber;

a) dimensão vertical - que corresponde as ações executadas de forma 

relativamente autônoma pela Unidade de pesquisa, com três figuras;

- Planos Diretores (da EMBRAPA, de cada centro e da sede);

- Plano de Ação Estratégico;

- Plano Anual de Trabalho.

b) Dimensão Horizontal - que corresponde ações que exigem esforço 

conjunto de várias unidades, composto de quatro figuras.

- Programas;

- Subprogramas;
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- Projetos;

- Subprojetos.

Com vistas a assegurar a perfeita integração e participação 

interinstitucional incluindo os clientes, usuário-s e beneficiários, foram criados no 

SEP, os seguintes mecanismos:

a) Conselhos Assessores, através do Conselho Nacional e dos Conselhos 

Ecorregionais, terão a função de caráter consultivo e de assessoramento e 

vinculação à Diretoria Executiva e ao Conselho Nacional, respectivamente.

b) Comissões e subcomissões técnicas criada para cada um dos 

programas (em número de 16) de caráter deliberativo, relativamente ao programa 

respectivo, tem vinculação à Diretoria Executiva.

c) Comitê Técnico Interno - colegiado de caráter consultivo e 

assessoramento técnico à chefia de cada Centro, no que se refere à formulação, 

acompanhamento e avaliação da execução de seus projetos e subprojetos.

Nesta etapa algumas observações podem ser feitas.

Pode-se dizer que a modernização da agricultura brasileira, teve maior 

impulso a partir da intensificação do processo de intervenção do Estado, cuja 

materialização se deu com a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – EMBRAPA.

De fato, a partir da criação da EMBRAPA, a pesquisa agropecuária 

passou a ser entendida como um instrumento de política econômica, voltada para o 

desenvolvimento do setor rural, como já são: crédito e seguro rural, 

armazenamento, entre outros.

A instituição do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária – SNPA, 

cujo órgão central e responsável pela sua criação é a EMBRAPA, teve papel 

fundamental no processo de modernização da agricultura, que congrega, sob a 
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coordenação do órgão central, a grande maioria das instituições públicas e privadas 

que atuam nesse segmento, com a missão de integrar, racionalizar e desenvolver 

tecnologias para promover o desenvolvimento da agropecuária, em todas as regiões 

do País.

O avanço tecnológico na agricultura brasileira, nos últimos anos, devido 

à infinidade de modernas tecnologias geradas, tem o reconhecimento da sociedade e 

até mesmo dos países desenvolvidos. Com efeito, o salto qualitativo da pesquisa 

agropecuária no Brasil, com a criação do Sistema Nacional de Pesquisa 

Agropecuária – SNPA, pode ser avaliado, por alguns poucos exemplos de impactos 

dentre uma infinidade de tecnologias geradas, como mostra o documento “A 

EMBRAPA EM ALGUNS DADOS”

- inoculação da bactéria “Rhizobium” na semente da soja, permitiu a 

eliminação da adubação nitrogenada representando uma economia anual de U$ 1,5 

bilhões de dólares.

- controle biológico da lagarta da soja através do “Báculo vírus 

antiscarsia”, reduziu ou limitou as aplicações de agrotóxicos, contribuindo para a 

preservação do meio ambiente e a economia anual de U$ 114 milhões de dólares.

- descoberta da bactéria que fixa o nitrogênio (N) na cana-de-açúcar e de 

cultivares que apresentam grande capacidade de fixação do nitrogênio, 

representando uma economia de 243 milhões de toneladas de (N) químico, 

equivalente a U$ 115 milhões de dólares.

- conjunto de tecnologias para incorporação dos cerrados, de reserva 

florestal extrativa, no início da década de 70, a região responde, hoje, por mais de 

40% da produção de grãos do país.

- aumento das produtividades de arroz, trigo e soja, permitiu o aumento 

da produção de grãos da ordem de 39 milhões em 1980, para 81 milhões de 

toneladas em 1995, além do desenvolvimento de pesquisas nas áreas de ponta como 

biotecnologias, recursos genéticos e até informática.
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O fortalecimento do Poder Nacional nas suas expressões econômica e 

social estará diretamente ligado ao desenvolvimento da agropecuária e da 

agroindústria que, por sua vez, apoia o seu crescimento na pesquisa agropecuária.



CAPÍTULO IV

SITUAÇÃO ATUAL

1 - Situação Atual da Pesquisa em Goiás

Seguindo a mesma política da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária Embrapa, o Estado de Goiás desde o início de suas atividades na 

pesquisa científica, em 1973, por força de Convênio assinado com o governo 

federal, conseguiu implantar o mesmo sistema seguindo o Modelo Institucional de 

Pesquisa. Inúmeras foram as tecnologias desenvolvidas para o Estado de Goiás, que 

conseguiram modificar o panorama de nossa agropecuária.

Os resultados alcançados pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de 

Goiás Emgopa, contribuíram de maneira eficaz para as modificações na estrutura da 

agropecuária de Goiás. A Empresa de Pesquisa trabalhou em vários campos 

experimentais, como base física para desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa. 

Utilizou-se de Estações experimentais, localizadas nos municípios de Goiânia, 

Anápolis, Jataí e Araguaína, além dos campos experimentais em Serranópolis, Rio 

Verde, Porangatu, e Formoso do Araguaia.72

Nas duas Estações Experimentais em Goiânia foram desenvolvidos 

trabalhos com bovinos, arroz, feijão, milho, soja, mandioca, sorgo, algodão, solos, 

_______________________
72 Relatório Técnico 1983/86 - Emgopa - Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária.228p. Goiânia -Go -

l988. p.26-27.
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mamona e amendoim. A empresa contava com 28 pesquisadores e 23 técnicos 

agrícola, além de pessoal administrativo. Em Anápolis, os trabalhos concentram-se 

na áreas de olericultura e fruticultura, abrangendo ainda as culturas feijão, milho, 

sorgo, soja e mandioca. Seis pesquisadores comandavam o trabalho de pesquisa e 

cinco técnicos agrícolas, também com pessoal administrativo. Em Jataí, com 

influência do Polocentro, foram desenvolvidos trabalhos com bovinos, milho, sorgo, 

e soja. No Campo Experimental de Rio Verde, Serranópolis, Porangatu, Rio 

Formoso, também desenvolveram trabalhos com estes produtos visando adaptação 

às regiões respectivas.

O Governo Estadual depois de uma atuação em Pesquisa Agropecuária, 

trabalhando na condição de agente do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, 

resolveu incorporar a Empresa Estadual de Pesquisa à Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural.

Foram estabelecidos entre os anos de 1973 (criação da Emgopa) e 1996 

(incorporação), várias atividades que destacou o Estado de Goiás no campo da 

Ciência e Tecnologia agropecuária.

Apesar dos inúmeros esforços para a modernização da agricultura nos 

últimos 25 anos, através do desenvolvimento da pesquisa agropecuária, o modelo 

desenvolvido até este momento teve também de sofrer alterações em virtudes de 

novas exigências, principalmente pelo mundo mais globalizado em que hoje 

vivemos. O modelo de pesquisa que nos últimos vinte e cinco anos conseguiu dar 

uma arrancada neste processo necessita de atualização, visando atender aos novos 

desafios como o complexo agrícola ou “negócio agrícola”.

O enfoque da pesquisa daqui para frente não pode ser mais centrado na 

propriedade agrícola de maneira isolada. E o que se demanda neste momento de 

modificações estruturais na agropecuária é um enfoque multidisciplinar, para 

modernizar as cadeias produtivas. Este novo enfoque tem tomado tempo dos 

gerentes do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, comandada pela Embrapa, 

provocando motivos para várias discussões em torno do tema.
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O novo modelo que adota a sistemática de repensar, conceber e discutir a 

pesquisa agropecuária no País terá como suporte básico, os Projetos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D). “Ao adotar o enfoque de P&D, a pesquisa agropecuária 

continuará sendo, como foi no passado, a mola propulsora para a modernização e 

desenvolvimento da nova agricultura que está sendo delineada, em face das grande 

mudanças políticas, econômicas e sociais que vêm ocorrendo nesse final de século 

XX, não só no Brasil, mas em todo mundo.”73

Vários são os entraves para que o desenvolvimento desta nova 

sistemática da pesquisa seja implantada. Os problemas relacionados com os 

diferentes ecossistemas, os escassos recursos disponíveis, o nível diferenciado dos 

produtores rurais e o desenvolvimento dos produtos industriais, exigem uma 

formulação diferente para os projetos em Pesquisa e Desenvolvimento.

A Emater-Goiás desenvolve hoje os projetos em P&D e vem buscando 

recursos materiais, humanos e financeiros para a implantação destes projetos, 

principalmente visando atender a demanda vinda dos setores agro-industriais e 

florestais. Terá então que mudar para modernizar e gerar tecnologias nesta nova 

concepção do modelo de pesquisa, sempre visando a melhoria das condições de 

vida das famílias rurais.

A pesquisa básica, no entretanto, não deve ser relegada ao esquecimento, 

uma vez que ela é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa aplicada. Estes 

projetos serão instalados em áreas de propriedades rurais particulares, áreas públicas 

e de unidades próprias. Deverão ser envolvidos neste trabalho o produtor rural, o 

principal interessado, além dos extensionistas, pesquisadores, representantes dos 

setores organizados da produção agrícola e agro-industrial na prospeção de 

necessidades de tecnologias, visando com isto diminuir a distância entre o tempo de 

geração, difusão e a adoção das tecnologias disponíveis.

A Emater realizou um total de 14 seminários de P&D, desde a 

incorporação da Empresa de Pesquisa para o processo de mudança de metodologia a 

_______________________
73 CERQUEIRA, W.P. et all..Diagnóstico da Situação Atual da Pesquisa na Emater. 1998. p.4.
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ser iniciado em tempo rápido. Foram, com isto, levantadas em cada região, as 

necessidades de pesquisa objetivando dar um rumo aos programas e os projetos de 

P&D.

A programação que está sendo agora estabelecida depois de levantadas e 

priorizadas as necessidades de cada região, deve ser revista no tempo máximo de 

dois anos. Da mesma maneira como acontece em outros Estados, o Sistema 

Estadual de Pesquisa deverá celebrar acordos, intercâmbios e cooperação técnica e 

parcerias que deverão nortear uma nova filosofia de trabalho entre a Emater e 

instituições públicas e privadas. Este trabalho deverá ser executado sempre tendo 

em mente que existem dificuldades estruturais para a geração de tecnologia como 

investimentos em recursos humanos, infra-estrutura de pesquisa, planejamento e 

continuidade ao longo do tempo.

As pesquisas programadas deverão atingir os seguintes programas: 

melhoramento genético vegetal, na culturas de soja, milho, arroz, feijão, sorgo, 

seringueira, abóbora, batata, pepino, feijão vagem e várias frutíferas. E ainda, 

pesquisas com herbicidas, controle integrado de pragas, nutrição de plantas, 

fertilidade de solo, sistemas de produção agrícola, para as principais culturas do 

Estado, e sistema de produção animal com ênfase na piscicultura.

“No ano de 1997, a programação de pesquisa da Emater constou de 9 

projetos, com 334 experimentos com oleaginosas e matérias-primas – 16 projetos, 

com 45 experimentos com frutas e hortaliças – 3 projetos com 3 experimentos em 

desenvolvimento animal; 10 projetos, com 91 experimentos com cereais – 2 

projetos com 16 experimentos em recursos naturais e l projetos, com 3 

experimentos em recursos humanos e planejamento estratégico, perfazendo um total 

de 41 projetos e 494 experimentos, distribuídos em 91 locais nas diversas regiões 

produtoras de Goiás”.74

Neste ano de 1998, a Emater estabeleceu parcerias com a Embrapa, com 

_______________________
74 Ibidem. op. cit. p. 5
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os Centros Nacionais de: Arroz e Feijão, Cerrado, Hortaliças, Milho e Sorgo, Gado 

de Leite, além de cooperativas e firmas de defensivos agrícolas.

O Serviço de Produção de Sementes Básicas, também deverá se adaptar a 

nova metodologia e servir realmente de suporte ao programa de melhoramento, com 

função básica, visando manter a Empresa no controle das Cultivares a serem 

lançadas. Uma semente de boa qualidade serve de propaganda para o lançamento 

das novas variedades melhoradas, além de ser um forte argumento para a difusão de 

tecnologias.

Os projetos em andamento, dentro de sua situação atual, bem como os 

resultados alcançados, são enumerados com a finalidade de dar uma visão de como 

está a produção de pesquisa agropecuária atualmente em Goiás.

“Programa de Oleaginosas e Matérias-Primas:75

SITUAÇÃO DOS PROJETOS

1 - PROJETOS EM ANDAMENTO - NORMAL

PROGRAMA: OLEAGINOSAS E MATÉRIAS PRIMAS

1 - “Desenvolvimento de cultivares de soja para o Estado de Goiás”.

Identificação do Objeto

O objetivo deste trabalho é desenvolver cultivares de soja adaptadas às 

condições edafoclimáticas do Estado de Goiás, apresentando um bom potencial 

produtivo, uma boa qualidade fisiológica das sementes, resistência às principais 

doenças e pragas e de um porte adequado a colheita mecânica.

Justificativa da Proposição

Com a expansão da cultura da soja na Região Central do Brasil, o uso do 

manejo do solo inadequado, a utilização excessiva e a monocultura propiciaram o 

_______________________
75 Ibidem. op. cit. p. 7-40. Constante no documento Diagnóstico da Situação Atual da Pesquisa na Emater.
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aparecimento de sérios problemas, principalmente quanto ao aspecto sanitário desta 

cultura. O problema fitossanitário aliado à modernização dos sistemas produtivos 

levam os produtores a necessitarem de novas cultivares para darem respostas aos 

desafios sócio-econômicos impostos a esta cultura.

2 - “Avaliação de cultivares e linhagens de soja para o Estado de Goiás”

Identificação do Objeto

- Selecionar e caracterizar genótipos de soja com potencial produtivo e 

qualidade de sementes superiores aos das cultivares em uso; 

- recomendar cultivares de soja para Goiás com melhores características 

agronômicas e resistentes/tolerantes às principais pragas e doenças que acometem a 

cultura e selecionar variedades de soja de ciclo de maturação precoce que 

possibilitem o plantio de “safrinha”.

Justificativa da Proposição

Nos últimos anos, foram detectados no País duas doenças: cancro da 

haste e nematóide cisto da soja. Por se tratarem de elevado potencial de danos 

econômicos, o programa melhoramento da Emater, integrado à EMBRAPA-Soja, 

vem dirigindo os seus cruzamentos para resistência ao cancro da haste e avaliando 

linhagens para tolerância ao nematóide do cisto.

3 - “Desenvolvimento de linhagens de soja resistentes a percevejos”

Identificação do Projeto

A partir de populações de Bulks obtidos no EMBRAPA-Soja, propõe-se 

selecionar linhagens resistentes a percevejos e investigar os mecanismos de 

resistência envolvidos, obtendo linhagens de soja que apresentem características de 

resistência a percevejos.

Justificativa da Proposição

A resistência de plantas a insetos é o método ideal de controle, pois sua 
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utilização implica num aumento de produção, da redução dos danos provocados 

pelos insetos menor de produção, preservação de insetos benéficos, não havendo 

ainda riscos de poluição ambiente. Além disso, há uma vantagem da 

compatibilidade desse método com outros de controle de pragas.

4 - “Efeito da mistura inseticida + sal sobre predadores e percevejo -

pragas da soja”.

Identificação do Objeto

Avaliar o impacto de Inseticidas na dosagem cheia e em mistura com sal 

de cozinha, utilizando-se a metade da dosagem recomendada sobre os artrópodes 

predadores e sobre os percevejos – pragas da soja.

Justificativa da Proposição

Os percevejos são pragas importantes na cultura da soja. E quando 

atingem níveis populacionais altos, podem provocar danos irreversíveis na 

qualidade das sementes. Na tentativa de diminuir os custos de produção da cultura 

em diminuir os gastos com inseticidas, propôs-se a utilização da mistura de 

inseticida na dosagem reduzida + sal de cozinha a 0,5% sobre o controle de 

percevejos, pragas da soja, verificando assim, a redução na população dos mesmos.

5 - No comportamento de genótipos de soja e a três níveis de adubação 

fosfatada em solos sob cerrado”

Identificação do Objeto

Conhecer o comportamento das cultivares ou linhagens de soja 

recomendadas para o Estado de Goiás, em solos com diferentes anos de cultivo com 

soja, e em três níveis de adubação fosfatada, para possível aplicação nos programas 

de melhoramento genético e nos estudos de técnicas culturais, bem como para fins 

de recomendação.

Justificativa de Proposição

As linhagens são recomendadas para solos com diferentes níveis de 
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conhecimento do comportamento de cada variedade, aos diferentes níveis de 

fertilidade do solo que propiciará maior produção.

6 - “Aproveitamento mais eficiente dos fatores climáticos através de 

práticas culturais – estudo de épocas de plantio de soja”

Identificação do Objeto

Determinar as melhores épocas de plantio para cultivares e linhagens de 

soja nas principais regiões, e sistemas de produção da cultura na região sudoeste do 

Estado de Goiás.

Justificativa da Proposição

A soja, cultura fotossensível, está sujeita a alterações fisiológicas e 

morfológicas, quando as suas exigências não são satisfeitas. A época de semeadura 

também afeta o rendimento, arquitetura e o comportamento da planta.

7 - “Adubação de seringueira no Estado de Goiás”

Identificação do Objeto

Estudar os efeitos das doses de adubação e de calagem sobre o 

desenvolvimento de produção de látex da seringueira em diferentes condições 

edafoclimáticas e definir doses de fertilizantes agroeconomicamente viáveis para a 

cultura.

Justificativa da Proposição

Considerando a representativa área plantada com seringueira na região 

dos cerrados, como também a carência de informações sobre a resposta desta 

cultura quanto ao desenvolvimento e produção, as adubações com macro e 

micronutrientes, toma-se imprescindível à condução de pesquisa, principalmente 

sobre níveis de nutrientes e saturação de bases, em seus nichos ecológicos de maior 

potencial para desenvolvimento da cultura.
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8 - “Introdução e avaliação de clones de seringuerias para o Estado de 

Goiás”

Identificação do Objeto

Selecionar clones de seringueira em diferentes condições edafoclimáticas 

do Estado de Goiás, visando suas recomendações para as diversas regiões.

Justificativa da Proposição

A carência de informações sobre clones de seringueira mais produtivos, 

bem representativa na área plantada e sua tendência de expansão, tomam 

imprescindível a busca dessas informações sobre as regiões do Estado onde a 

cultura apresente maior potencial de desenvolvimento e produção. A proposta deste 

trabalho é fornecer para as diferentes regiões edafoclimáticas do Estado de Goiás, 

informações para recomendações de clones mais adaptados.

PROGRAMA: FRUTAS E HORTALIÇAS

1 - “Banco de germoplasma de baru (Dipterix alara vog) no Estado de 

Goiás.”

Identificação do Objeto

Formar um banco de germoplasma em Anápolis, com frutos coletados 

nos quatro pontos cardeais do Estado. Será formado um banco com 100 acessos, 

visando preservar material para trabalhos de melhoramento futuros.

Justificativa da Proposição

A biodiversidade da flora do cerrado é muito rica. Dentre as espécies 

frutíferas arbóreas, o baru se destaca pelo valor nutritivo de sua amêndoa, que é rica 

em proteína e óleo, sendo bastante apreciada na Alemanha e por populações 

regionais de Goiás.

2 - “Condução de populações segregantes visando a obtenção de linhagens de 
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híbridos de tomateiro para processamento industrial em Anápolis”.

Identificação do Objeto

Desenvolver em Goiás cultivares de tomate para processamento, com 

resistência múltipla a murcha de fusário, mancha de estenfilio, pinta bacteriana e 

nematóide de galhas, resistentes ao transporte a granel e com boas características 

industriais.

Justificativa da Proposição

As cultivares hoje disponíveis no mercado não atendem plenamente os 

anseios de produtores e processadores, por não reunirem características de 

resistência a doenças, produtividade e qualidade. O desenvolvimento de cultivares 

adaptadas às condições ambientais do Estado de Goiás, constitui o primeiro passo 

para o sucesso de todo o negócio agrícola que envolve essa cultura.

3 - “Competição de cultivares de porta-enxertos nas cultivares Pera, 

Ponkan e Tahiti (competição de cultivares de porta-enxertos de citros nas condições 

da Anápolis)”

Identificação do Objeto

O porta-enxerto afeta, significativamente, o desenvolvimento da cultivar-

copa, quanto à incidência de doenças, vigor, porte e rendimento. Por outro lado, o 

uso exclusivo de um porta-enxerto pode levar ao colapso da cultura em 

determinadas condições. Em Goiás tem sido utilizado pelos viveiristas como porta-

enxerto, principalmente, o limão-cravo, e em segundo lugar a tangerina cravo.

Justificativa da Proposição

Faz-se necessário a identificação de porta-enxertos alternativos para as principais 

culturas hoje utilizados, com o objetivo de proporcionar maior segurança de 

rendimento aos citricultores No presente trabalho estão sendo avaliados oito porta-

enxertos.
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4 - “Competição de cultivares de copa nos porta enxertos Cravo e 

Clópatra em Goiás”

Identificação do Objeto

Em citricultura, o fenômeno da interação porta-enxerto x copa apresenta 

grande importância no Brasil. São utilizados, principalmente os porta-enxertos 

Limão Cravo e Tangerina Cleópatra, ambos tolerantes à tristeza, virose fatal às 

culturas cítricas.

Justificativa da Proposição

O objetivo do trabalho é estudar as interações das copas de laranja (Pera, 

Westin, Natal, Valência e Baianinha), Limão Tahiti e Tangerinas (Ponkan e Cravo) 

sobre os porta-enxertos Limão Cravo e Tangerina Cleópatra.

5 - “Melhoramento genético de laranja Baianinha (Citrus sinems L 

Osbeak)”

Identificação do Objeto

Cultivares de laranja Baianinha apresentam boa aceitação comercial para 

consumo in  natura e elevada produtividade em Goiás. Laranja Pêra apresenta boa 

aceitação comercial, mas a produtividade é baixa. Assim, foram feitos cruzamentos 

entre essas cultivares, com o objetivo de selecionar clones mais produtivos e com 

frutos de boa qualidade.

Justificativa da Proposição

Os cruzamentos foram efetuados na década de 1980. Em 1994, foram 

selecionados 22 clones novos que estão sendo avaliados em Anápolis, podendo 

resultar em novas cultivares obtidas de embriões nucleares ou gaméticos.

6 - “Avaliação e seleção de genótipos de acerola (Malpighia glabra L.) 

para Goiás”.
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Identificação do Objeto

A cultura de acerola tem se expandido no Brasil, tendo em vista o seu 

elevado teor de vitamina C, constituindo-se excelente opção para agro-industriais e 

para consumo ao natural, visando tanto o mercado interno como externo. Em 

Anápolis, estão sendo avaliados nove clones selecionados regionalmente, visando à 

propagação vegetativa daqueles mais promissores aos produtores.

Justificativa da Proposição

A acerola tem sido propagada, primeiramente, por sementes, o que 

resulta em pomares desuniformes e produto comercial sem padronização. A seleção 

de genótipos superiores e posterior propagação vegetativa resulta na obtenção de 

maiores rendimentos de frutos com a qualidade desejável padronizada. O trabalho 

visa selecionar cultivares de acerola para Goiás.

7 - “Influência da relação potássio/cálcio na produtividade e qualidade de 

banana cultivares “Prata-anã” e “Pacovan” para o Estado de Goiás”

Identificação do Objeto

Determinar uma relação ideal entre Potássio e Cálcio para as cultivares 

de banana “Prata-anã” e “Pacovan”, para o Estado de Goiás.

Justificativa da Proposição

No Estado de Goiás, os cultivos das bananeira “Pacovan” e “Prata-anã” 

vêm tendo problemas de origem nutricional. Esse fato foi verificado em plantios 

particulares e em campo demonstrativo na Estação Experimental de Porangatu, 

onde verificou-se que, apesar de não mostrarem quaisquer sintomas visuais de 

doenças e/ou pragas, frutos ainda pequenos paravam seu desenvolvimento, 

resultando em imprestáveis para o comércio.

8 - “Programação da bananeira”

Identificação do Objeto
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Deverão ser instalados experimentos em laboratório de biotecnologia e 

sombrite, propagação rápida in vitro e in vivo, respectivamente, para o estudo de 

problemas relacionados à produção e ao manejo de mudas de bananeira. Espera-se 

com este trabalho obter subsídios para produzir mudas sadias em quantidade 

suficiente para atender plantios comerciais do Estado de Goiás.

Justificativa da Proposição

A bananeira é, convencionalmente, propagada através de mudas obtidas 

no campo e é comum que os bananais fornecedores estejam velhos, quase sempre 

decadentes. Nesse caso, mesmo com rigorosa seleção, a sanidade da cultura fica 

ameaçada, uma vez que mudas aparentemente sadias podem estar contaminadas, 

mesmo não apresentando sintomas visíveis de alguns patógenos.

9 - “Melhoramento genético de abóbora visando a obtenção de variedade 

e híbridos”.

Identificação do Objeto

Em 1979 foi iniciado pela ex-EMGOPA um trabalho de melhoramento 

genético de abóbora do grupo Baianinha, que resultou no lançamento das cultivares 

Goianinha, Esmeralda e Trindade, A partir de 1981, foi incluído nos trabalhos a 

seleção de cultivares de morango, a partir de populações locais e variedades 

japonesas, o que resultou na obtenção de centenas de linhagens promissoras.

Justificativa da Proposição

Há necessidade da avaliação das linhagens já obtidas, visando o 

lançamento de novas cultivares, principalmente de morangos, e encaminhar para 

bancos de germoplasma o material ainda segregante, antes da conclusão dos 

trabalhos.

10 - “Melhoramento genético de batata para as regiões altas do Centro-

Oeste”.
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Identificação do Objeto

A maioria das cultivares de batata hoje utilizadas no Brasil, é de origem 

Européia e apresenta problemas de adaptação nas condições do Estado de Goiás, 

visando viabilizar a cultura no Estado, a ex-EMGOPA iniciou um programa de 

melhoramento genético, em parceria com a EMBRAPA-Hortaliças, que resultou na 

obtenção de clones produtivos, superando, significativamente, as cultivares 

importadas e com boa qualidade.

Justificativa da Proposição

Goiás apresenta excelentes condições para a cultura da batata, mas a 

indisponibilidade de batata-semente tem inviabilizado a cultura. Os novos clones 

obtidos, já avaliados em anos anteriores, poderão resultar no lançamento de novas 

cultivares em 1998.

11 - “Melhoramento genético de Pepino”

Identificação do Objeto

Em 1975 a ex-EMGOPA iniciou um trabalho de melhoramento genético 

de pepino do grupo Caipira, que resultou no lançamento comercial de dois híbridos, 

em parceria com a EMBRAPA-Hortaliças. Em 1980, foi introduzido do Japão uma 

população prolífica de pepino de mesa e, em 1990, algumas introduções de pepino 

para picles, resultando no lançamento da cultivar Goyá e na obtenção de diversas 

linhagens de pepino de mesa e para processamento.

Justificativa da Proposição

Para se chegar aos resultados esperados, devem ser conduzidos as 

gerações finais de autofecundação e seleção de novas linhagens e híbridos, além da 

avaliação de rendimento e qualidade a nível experimental e de produtor.

12 - “Avaliação de clones de batata-salsa”

Identificação do Objeto
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A EMBRAPA-Hortaliças conduz um trabalho de melhoramento genético 

de batata-salsa que já originou dezenas de clones novos promissores. E este trabalho 

está sendo conduzido na Estação Experimental de Anápolis com um ensaio, 

envolvendo os clones dessa espécie que vêm se destacando no Distrito Federal.

Justificativa da Proposição

A batata-salsa tem-se constituído uma boa opção de cultivo para 

pequenos produtores, dentro de um programa de diversificação de culturas, 

possibilitando sempre boa renda, tendo em vista os elevados preços alcançados. A 

ENIBRAPA-Hortaliças tem selecionado genótipos promissores pelo seu rendimento 

e qualidade, que poderão vir a ser utilizados por produtores do Estado de Goiás, 

desde que se disponha de dados experimentais sobre os mesmos.

13 - “Introdução, avaliação e seleção de cultivares de feijão-vagem para 

Goiás”

Identificação do Objeto

O feijão-vagem é uma das hortaliças mais consumidas em Goiás, sendo 

poucas as cultivares utilizadas pelos produtores que têm apresentado oscilações de 

rendimento e qualidade. O Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 

tem trabalhado no desenvolvimento de novas cultivares dessa espécie, colocando à 

disposição de países interessados genótipos para que sejam feitas as avaliações e 

seleções.

Justificativa da Proposição

Foi feita a introdução pela EMBRAPA-Arroz e Feijão, em 1990, de 100 

linhagens de feijão-vagem obtidas pelo CIAT. Essas foram, inicialmente, avaliados 

em Goiânia pela EMBRAPA e posteriormente em Anápolis pela ex-EMGOPA, dos 

quais foram selecionadas, em três ciclos de seleção, 15 linhagens promissoras que 

estão sendo avaliados, a partir de 1996, em ensaios em rede, juntamente com uma 

cultivar Testemunha. Algumas linhagens têm-se destacado em rendimento e 

qualidade de vagens, podendo vir a ser lançadas como novas cultivares em 1998.
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14 - “Introdução, avaliação e seleção de goiabeiras”

Identificação do Objeto

A goiaba em Goiás é cultivada quase que exclusivamente por sementes, 

acarretando em grande variabilidade em termos fenológicos, produção e qualidade 

dos frutos. Por outro lado, não há informação sobre o comportamento comparativo 

de cultivares nem seleções, para as condições de cultivo do Estado.

Justificativa da Proposição

A avaliação de cultivares e a seleção de clones, partindo-se de plantas 

obtidas por sementes, poderá resultar em novas cultivares promissoras para Goiás. 

Com esse objetivo está sendo conduzido um trabalho na Estação Experimental de 

Anápolis.

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO ANIMAL

1 - “Avaliação da adaptação de espécies de Stylosanthes em Goiás”

Identificação do Objeto

- Avaliar a adaptabilidade regional de germoplasma selecionado de 

Stylosanthes spp. em solos de baixa fertilidade; 

- estudar o diferencial de acessos selecionados de Stylosanthes spp. à 

diferentes estirpes de antracnose.

Justificativa da Proposição

As leguminosas constituem um meio de aumentar a produtividade, 

melhorar a qualidade e diminuir a estacionalidade da produção de forragem. 

Considerando a riqueza botânica do gênero, o teste de adaptação das espécies de 

Stylosanthes é etapa básica e fundamental para um programa de melhoramento da 

qualidade e aumento da disponibilidade de forragem.

2 - “Produção de leite em sistemas de pastejo rotacionado com capim-
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braquiarão”.

Identificação do Objeto

Implantar um sistema de produção de bovinocultura leiteira que venha a 

servir de referência para pequenas propriedades e que permita associar um baixo 

custo de investimento com uma produção eficiente e de qualidade.

Justificativa da Proposição

O Estado de Goiás é, atualmente, o segundo maior produtor de leite do 

País. No entanto, sua produção baseia-se em rebanhos não especializadas, 

explorados em áreas entre 50 e 200 hectares, nos moldes da Agricultura Familiar. É 

necessário buscar alternativas que permitam o aumento da produção e da 

produtividade, reduzindo o custo e o espaço físico ocupado pela exploração leiteira, 

a fim de elevar a lucratividade dos produtores.

PROGRAMA CEREAIS

1 - “Avaliação de cultivares de arroz de sequeiro para o Estado de Goiás”.

Identificação do Objetivo

Identificar variedades adaptadas às condições de sequeiro, com as 

seguintes características: resistência ao acamamento, pragas e doenças, 

principalmente a Brusone; tolerância a período de estiagens, melhor qualidade de 

grãos e com elevado potencial produtivo.

Justificativa da Proposição

Goiás é um dos cinco maiores produtores de arroz de sequeiro do Brasil. 

E no entanto, esta cultura vem sendo substituída por outras devido aos problemas de 

baixa produtividade e à má qualidade do grão, tomando o produto não competitivo. 

Com uma rede de ensaios espalhados em todas as regiões produtoras do Estado, 

objetiva-se recomendar variedades mais produtivas, bem como melhor qualidade de 

grãos.
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2 - “Introdução, avaliação e utilização de germoplasma de feijão solteiro 

no Estado de Goiás”.

Identificação do Objeto

Encontrar alternativas na obtenção de cultivares promissoras de feijão 

com características de interesse para o Estado de Goiás.

Justificativa da Proposição

Anualmente, a EMATER desenvolve, em integração com a EMBRAPA-

Arroz e Feijão, ESUCARV e outros pesquisa em melhoramento e produção de 

semente genética de feijão, em vários ambientes (Microrregiões Homogêneas) do 

Estado de Goiás. Para isso, são conduzidos ensaios de rendimento, buscando 

cultivares promissoras, que incluam identidade varietal, capacidade germinativa e 

vigor, adaptabilidade, reação às doenças, estabilidade de produção, boa aceitação 

comercial e prioridades de cocção.

3 - “Avaliação de cultivares de milho para o Estado de Goiás”.

Identificação do Objeto

Gerar informações para as entidades produtoras de sementes de milho, 

orientando-as no lançamento de novas cultivares no mercado, assim como colocar a 

disposição dos usuários informações sobre o comportamento de todos os híbridos, 

recomendados para Goiás e Distrito Federal.

Justificativa da Proposição

O milho ocupa a maior área plantada do País, cerca de 13,5 milhões de 

hectares e envolve mais de três milhões de produtores rurais. Uma boa parcela da 

aceitação desse cereal por parte dos agricultores é atribuído ao emprego de 

sementes melhoradas, resultantes de vários programas de melhoramento genético de 

entidades tanto públicas como privadas. Desse modo, torna-se imperativo o 

conhecimento do comportamento das diferentes cultivares de milho lançadas 
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anualmente no mercado.

4 - “Avaliação de cultivares de sorgo no Estado de Goiás”

Identificação do Objeto

- Gerar maior número de informações agronômicas às empresas públicas 

e privadas responsáveis pelos programas e melhoramento de sorgo no País. 

- Conhecer e avaliar as principais doenças de sorgo no Estado, levar até 

às cooperativas agrícolas, à extensão rural, aos agricultores, ao setor público 

agrícola elementos que ajudem a decidir na escolha de cultivares mais adaptados a 

sua região.

Justificativa da Proposição

O objetivo a que se propõe o subprojeto é, basicamente, avaliar o 

comportamento produtivo dos materiais desenvolvidos pela EMBRAPA e empresas 

privadas que comercializam sementes de sorgo no País, conhecer e identificar as 

doenças nos diferentes locais de condução. De posse de tais resultados, fazer chegar 

ao produtor, extensionistas, cooperativas e todo o setor público agrícola, através dos 

mais variados veículos de comunicação, boletins, jornais, folders.

5 - “Avaliação de cultivares de milho para o Estado de Goiás e Distrito 

Federal”

Identificação do Objeto

Gerar informações para as entidades produtoras de sementes de milho 

orientando-as no lançamento de novas cultivares no mercado, assim como colocar à 

disposição dos usuários, informações sobre o comportamento de todos os híbridos 

recomendados para a região Centro-Oeste.

Justificativa da Proposição

O milho ocupa hoje 13,5 milhões de área plantada no País e envolve 
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mais de três milhões de produtores rurais ocupados com a produção deste grão. 

Uma boa parcela da aceitação deste cereal, por parte dos agricultores, é atribuído ao 

emprego de sementes melhoradas, resultantes de vários programas de 

melhoramento genético de entidades, tanto públicas como privadas. Assim, torna 

necessário conhecer o comportamento das diferentes cultivares de milho lançadas 

anualmente no mercado.

6 - “Avaliação fenológica de híbridos de segunda época de plantio –

“safrinha”

Identificação do Objeto

Gerar informações para as firmas produtoras de milho, no lançamento de 

novas cultivares usadas para segunda época de plantio, e colocar à disposição dos 

usuários, informações sobre o comportamento de todos os híbridos recomendados 

para safrinha, no Estado de Goiás.

Justificativa da Proposição

O plantio de segunda época já está se tornando prática normal entre os 

produtores, principalmente no Sudoeste do Estado. O êxito da “safrinha” depende 

de sementes melhoradas, normalmente, resultante de vários programas de 

melhoramento genético de entidades públicas e privadas. Dessa forma, torna-se 

necessário conhecer o comportamento das diferentes cultivares de milho lançadas 

anualmente no mercado, que são recomendadas para o plantio de segunda época.

7 - “Seleção de estirpes de Rhizobiun tropici com nodulação precoce e 

que nodulem feijão na presença de N mineral”.

Identificação do Objeto

Obtenção de isolados de R. tropici provenientes de solos de regiões 

produtoras de feijão que nodulem e fixem nitrogênio, precocemente, na presença de 

N mineral.
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Justificativa da Proposição

O uso da inoculação do feijão pode contribuir para a diminuição dos 

custos de produção da cultura, mas a fixação de nitrogênio das estirpes de 

Rhizobium inoculadas às sementes, ainda, não suprem todo o nitrogênio necessário 

a cultura, sendo importante o uso de N mineral como dose de “arranque”. A 

adubação nitrogenada pode inibir a modulação do feijoeiro, sendo necessário obter 

estirpes que nodulem e fixem nitrogênio na presença de N mineral.

8 - “Projeto de cooperação técnica entre o CIRAD-CA e EMATER-GO, 

visando o intercâmbio de genótipos das culturas de arroz, milho, sorgo e milheto”

Identificação do Objeto

O projeto tem como proposta buscar o intercâmbio recíproco, a avaliação 

e a exploração comercial de cultivares ou de materiais genéticos desenvolvidos, 

pelas partes, bem como, a implantação de uma cooperação técnica e científica de 

apoio a tais atividades.

Justificativa da Proposição

A cooperação técnica é possível, pois a EMATER conta hoje com equipe 

de pesquisa na área de ecologia, práticas culturais e avaliação de cultivares nas 

culturas de arroz, milho e milheto que dão suporte às áreas de melhoramento 

vegetal do convênio. Ainda conta com 186 escritórios regionais e locais que se 

ocupam da difusão de tecnologias, assistência técnica e, ultimamente, da 

comercialização de sementes, mantendo, desta forma, estreita ligação com os 

setores geradores de tecnologia e de produção de sementes.

PROGRAMA: RECURSOS NATURAIS

1 - “Controle químico de plantas invasoras”

Identificação do Objeto

Avaliar a eficiência biológica de herbicidas para o controle de plantas 
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invasoras das culturas da soja, milho, feijão, algodão e outras.

Justificativa da Proposição

No Estado de Goiás, observasse que existe uma diversidade muito 

grande de espécies botânicas infestando as áreas exploradas com a agricultura e, a 

cada três anos, uma espécie torna-se importante para as diferentes culturas, 

ocasionada, possivelmente, pela introdução ou seleção das mesmas, pelo uso 

contínuo de um mesmo grupo de herbicidas.

2 - Situação Atual da Pesquisa Agropecuária Brasileira

A análise que deverá ser realizada nesta etapa é retratar a situação atual 

da pesquisa Agropecuária Brasileira, de acordo com a política econômica em vigor 

no País. Nos capítulos anteriores, a preocupação foi de demonstrar como foi a 

implantação do Modelo Institucional de Pesquisa, desde o ano de 1973, suas 

modificações e as correções que se fizeram necessárias ao longo deste período de 25 

anos. O Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento da Agropecuária, 

desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, tem 

como principal objetivo, compatibilizar e consolidar a programação anual executada 

diretamente pela Embrapa ou em cooperação com instituições do Sistema Nacional 

de Pesquisa Agropecuária – SNPA.

O ano de 1998 é o quinto ano do novo Modelo de planejamento e de 

programação da Pesquisa Brasileira e das Instituições parceiras que compõem o 

Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Esse modelo de planejamento começa 

a se consolidar e a programação é delineada dentro dos princípios do novo modelo 

institucional.

O Sistema Nacional de Pesquisa vai implementar de forma dinâmica e 

articulada, inúmeras ações nas diferentes áreas em que atua, buscando concretizar as 

determinações do planejamento, com o objetivo de atender os problemas 

apresentados pela sociedade A implementação de todas as metas constantes do 

Piano Piurianual de Investimentos do governo Federal, são relativas às pesquisas 



144

em biotecnologia, meio-ambiente e zoneamento, tecnologia de alimentos e 

matérias-primas, desenvolvimento da agricultura familiar e regional e 

desenvolvimento e modernização institucional da pesquisa agropecuária. O sistema 

ainda vai produzir 13.150 toneladas de sementes básicas que, vão contribuir para 

impulsionar o aumento da produtividade das após multiplicadas, vão contribuir para 

impulsionar o aumento da produtiva e as lavouras brasileiras. Na linha de 

transferência de tecnologia, o programa prevê ainda a distribuição a produtores 

rurais de 1,2 milhão de mudas e porta enxertos de plantas sadias, em atendimento a 

uma demanda por mudas que está crescendo de forma vertiginosa.76

O Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária em função das 

transformações que vêm ocorrendo em ritmo acelerado nos cenários internacional e 

nacional, onde a produção de bens cada vez mais depende da ciência e tecnologia, 

vem antecipando medidas de ajustes na sua forma de atuação para se tornar cada 

vez mais eficiente na missão de gerar, promover e transferir tecnologias para o 

desenvolvimento sustentado da agropecuária nacional, em benefício da sociedade. 

Sua atuação foi estabelecida segundo um conjunto de objetivos básicos, assim 

destacados:

Valorizar as ações no campo da biologia avançada, capacitação de 

recursos humanos e intercâmbio técnico-científico nesta área. Valorizar as ações de 

desenvolvimento de produtos, aos programa prioritários de combate à fome e à 

miséria. O trabalho da pesquisa agropecuária no Brasil é coordenado pela Embrapa, 

hoje uma das maiores instituições de pesquisa do mundo tropical. Investiu no 

treinamento de recursos humanos, contando hoje com 2.096 pesquisadores nos 

quais, 52% têm mestrado e 40%, doutorado. Conta ainda com 39 unidades em todo 

o Brasil, com modernos laboratórios, bancos de germoplasma, mini-fábricas, áreas 

experimentais, bibliotecas e herbários Trabalha em parceria com empresas estaduais 

de pesquisa, universidades, fundações, cooperativas, sindicatos e associações 

mantendo vários acordos de cooperação técnica com instituições de 56 países.

_______________________
76 EMBRAPA - Relatório de Gestão 1997. (mimeo.) p.5.
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O Sistema Nacional de Pesquisa gera resultados que ajudam a aumentar 

a produtividade no campo, reduzindo cursos de produção, modernizar os sistemas 

de produção para melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Alguns resultados na 

geração de tecnologia coloca o Brasil numa posição de destaque frente a outros 

países e em muitos casos, o sistema de pesquisa agropecuária já é modelo de 

eficiência ressaltado por outros países.

Em vinte e cinco anos, os resultados da produção de tecnologia 

coordenado pelo Sistema Cooperativo de Pesquisa Agropecuária, conseguiram 

mudar o panorama da agropecuária brasileira, tornando-a mais dinâmica, mais 

rentábil para o produtor e com uma grande capacidade de produzir a custos mais 

baixos e a preços mais vantajosos para os consumidores. Dentre as inúmeras 

tecnologias geradas neste período de vinte e cinco anos podemos destacar:77

Fruticultura – Pode-se afirmar que o salto foi de 11,5 milhões de 

toneladas de frutas produzidas por ano, para 35 milhões de toneladas em 1998. A 

fruticultura no Brasil movimenta cerca de R$ 17 bilhões por ano e emprega 

diretamente cinco milhões de pessoas e indiretamente milhares de postos de 

trabalho. Vários tipos de variedades para a fruticultura vêm desenvolvendo a 

pesquisa como: variedades de bananas resistentes a pragas e doenças, técnicas de 

fitossanidade visando a exportação de mamão e manga, manejo de água e solo para 

a produção de citros, novas variedades de uvas, produção de uvas irrigadas no vale 

do São Francisco, novos manejos para a cultura de coco e tecnologias para 

preservação de fruteiras nativas na Amazônia.

A banana ganhou novos híbridos mais resistentes e precoces livres das 

doenças como Sigatoka Amarela, Sigatoka Negra e Mal do Panamá que 

conseguiram eliminar mais de 50% da produção. A produção de manga na 

entressafra foi totalmente desenvolvida pela pesquisa, fazendo indução da floração, 

que permite a produção em qualquer época do ano. Os produtores do Vale do São 

_______________________
77 Documento denominado “Embrapa 25 anos”. Ciência para a Vida. Assessoria de Comunicação social -

Embrapa -l998. p.14.
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Francisco produziram manga fora da época e conseguiram um adicional de R$ 3O 

milhões. As novidades do caju é a técnica de enxertia por borbulha, o que permitiu 

reduzir o custo de produção em 71%. Para os citros, a tecnologia de limpeza clonal, 

evitando as doenças viróticas permitiu o Brasil continuar sendo o maior produtor 

mundial. Na Amazônia, a pesquisa conseguiu a “domesticação de fruteiras nativas. 

Dentre as novidades, está a aceleração da germinação de sementes da castanheira 

que diminuiu o prazo de 14 para 6 anos na primeira produção. O pêssego 

industrializado que vinha do exterior ganhou cerca de 40 novas cultivares que são 

plantadas no sul do país. Hoje, o Brasil exporta variedades com o produtor obtendo 

preços 20% maiores e o setor criou 50 mil empregos diretos.

Grãos – O Brasil produz mais de 500 quilos de grãos por habitante, 

volume que é consenso internacional quando um país com esta quantidade consegue 

suprir as necessidades de consumo de sua população. A pesquisa agropecuária 

investiu em tecnologia para produzir grãos de alta qualidade nutricional, especiais 

para novas áreas agrícolas, para diversos tipos de solo e resistentes a pragas. Foram 

criadas tecnologias de mecanização, de irrigação, de armazenamento, de correção 

de solo, de rotação de culturas, de adubação e de plantio direto. Foram criadas 

variedades de soja que transformaram o Brasil no segundo produtor mundial; de 

arroz de várzeas que aumentaram a produtividade em 30% no Rio Grande do Sul, e 

70% na região Sudeste, e de feijão resistentes às principais doenças. Em 25 anos, a 

produção brasileira de grãos teve uma evolução muito satisfatória. A soja cresceu 

360%; o milho, l28%; o trigo, 49%; e o arroz e feijão 27%. O trigo e o arroz 

reduziram a área significando maior produtividade.

O sistema de pesquisa lançou 53 variedades de arroz. São resistentes às 

principais doenças e de grande produtividade. As tecnologias geradas para o arroz 

de sequeiro conseguiram reduzir o custo de produção e aumentar, em 15%,a 

produtividade. O arroz irrigado no Rio Grande do Sul aumentou 74%, sendo que 

estas cultivares contribuíram para um aumento de R$ 84 milhões no volume de 

transações. Quanto ao feijão, foram lançadas mais de 20 variedades, todas 

resistentes à doenças, principalmente ao mosaico-dourado, doença que ainda incide 
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em mais de 20% da área plantada de feijão. A utilização da irrigação no feijão fez a 

produtividade subir de uma média de 500 kg por hectare para 3.000 kg/ha. A 

produção do feijão elevou-se em 191% e a área cultivada teve um acréscimo de 

68%.

O lançamento de mais de 30 cultivares e híbridos de milho elevou a 

produção, a produtividade e os custos de produção foram reduzidos. A criação da 

cultivar BR-201, foi a responsável pelo desenvolvimento da produção de milho nas 

áreas do cerrado brasileiro para plantações em extensas áreas. Outra novidade foi a 

cultivar de milho tolerante a solos encharcados, viabilizando o plantio em grandes 

áreas antes não aproveitadas pela agricultura. Comparando com outros centros 

internacionais que pesquisam o milho, principalmente o Centro Internacional, 

localizado na cidade do México, o Brasil conseguiu introduzir 23 variedades num 

dos maiores programas de melhoramentos de milho no mundo, com alto valor 

protéico. Na alimentação animal, a contribuição foi grande para rações nutritivas e 

mais baratas para suínos, aves, peixes e eqüinos.

A soja conseguiu penetrar em áreas novas, principalmente no cerrado, 

graças à criação de tecnologias. A soja é responsável por 30% das exportações 

agrícolas. As cultivares pesquisadas e lançadas destacam-se as resistentes ao 

nematóide de cisto, uma das piores pragas da lavoura atacando em 1,7 milhão de 

hectares. Quanto ao trigo, muitas ações contribuíram para uma mudança no perfil 

do trigo nacional. Mais de 28 variedades da Embrapa estão plantadas em 55% da 

área tritícola nacional. Estas variedades conseguiram dobrar a produtividade e a 

qualidade vem atendendo às exigências do mercado. Outro produto que tem grande 

importância é o sorgo, tanto o forrageiro como o granífero. A Embrapa fez parceria 

com a iniciativa privada para lançamento de novas cultivares. Um germoplasma 

básico foi desenvolvido para se adaptar as condições dos cerrados brasileiros. Os 

cultivares detêm cerca de 30% do mercado de sementes de sorgo granífero e 24% 

do mercado de sorgo forrageiro. O girassol cresceu a sua área plantada em 96/97 

para 25 mil hectares. Em 95/96, plantou 15 mil hectares, porém, não consegue, 

mesmo assim, atender a demanda do mercado. A pesquisa vem desenvolvendo 
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aspectos importantes como cultivares, época de plantio para cada região e técnicas 

de cultivo e colheita.

Hortaliças – O Brasil começou a pesquisa com Hortaliças a partir de 

1975 com ênfase para novos cultivares e híbridos de batata, batata doce, 

berinjela, brócolis, cebola, cenoura, couve-flor, ervilha, lentilha, melão, 

mostarda, pepino, repolho e tomate. O início de trabalho com estas cultivares 

ensejou uma redução das importações de sementes. A área cultivada subiu de 400 

mil hectares em 1976, para 600 mil hectares em 1995. A produção no mesmo 

período teve um acréscimo de 6,4 milhões para 11 milhões de toneladas. A 

estimativa para todas as tecnologias produzidas está em torno de R$80 milhões 

anuais, envolvendo todos os sistemas estaduais de pesquisa. O crescimento da oferta 

de emprego no campo foi na ordem de 14%, enquanto que os gastos com insumos 

foram reduzidos em 10%. O mais importante é que a produtividade teve um salto 

em torno de 76%. O cálculo é que, 1,7 milhão de famílias cultivam as hortaliças.78

Alguns produtos podem ser destacados dentro desta criação da pesquisa 

agropecuária e que resultaram nos dados positivos acima descritos. O aumento da 

produção de cenouras onde o destaque foram as variedades Brasília e Kuronan. A 

área cultivada de cenouras expandiu de 10 mil hectares em 1977, para 15.500 

hectares em 1966. As cultivares Brasília e Kuronan são plantadas hoje, em 76% 

dessas áreas. Estima-se um aumento de 340% na renda líquida gerada e uma 

expansão de 13% na oferta de emprego. O controle de insetos e doenças em batata, 

tomate, repolho e batata doce era o grande problema do setor de hortaliças. O 

investimento em novas variedades resistentes e novos métodos de manejo, reduziu o 

gasto de agricultor em 12% na compra de agrotóxicos.

O Brasil, a partir de 1984, produziu batata-semente que conseguiu 

diminuir de 15 mil toneladas importadas, em 1980, para menos de 5.000 em 1996. 

A pesquisa agropecuária conseguiu o domínio da técnica de produção por meio de 

cultura de tecidos obtendo batata livre de vírus. A Embrapa conseguiu produzir 

_______________________
78 Embrapa 25 anos - “Ciências para a Vida” . op. cit., p. 24-25.
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tubérculos de batata-semente pré-básica num volume de 194 mil caixas o que gerou 

uma economia de importações em torno de R$4,8 milhões.

Ervilhas resistentes também foram pesquisadas e lançadas no mercado 

os quatro primeiros cultivares brasileiros específicos para congelamento. Com isto, 

o Brasil conseguiu reduzir sua importação em 70%, nos últimos vinte anos.

Produção Animal – A produção animal brasileira também foi agraciada 

com as programações de pesquisa, após a década de 70. Os números demonstram 

que houve um aumento nos ganhos de produtividade em torno de 55% na taxa de 

desfrute de bovinos, 35% na produção de leite por vaca e 67% na taxa de desfrute 

de suínos. As tecnologias conseguiram colocar o Brasil no setor de aves, entre os 

maiores produtores e também exportador de carne de frango. O suíno Embrapa 

MS58, também conhecido por suíno “light”, apresenta-se com mais carne na 

carcaça, e menor quantidade de gordura. 

A Embrapa trabalha em parceria com cooperativas para o 

desenvolvimento do suíno. E já existem no Brasil 40 mil matrizes com uma 

produção anual de 80 mil suínos de abate. O Frango de corte nacional – Embrapa 

021, é um dos melhores em linhagem. A pesquisa conseguiu maior rendimento de 

carcaça no peso do animal vivo em 42 dias.

Agroindústria – O desenvolvimento da pesquisa ajudou de forma 

prática as instituições privadas, principalmente as agroindústrias na melhoria de 

suas tecnologias de produção. A duplicação de investimentos foi sistematicamente 

reduzida em função da integração dos centros de tecnologia e os grupos de pesquisa 

agro-industriais. “O resultado foi uma evolução da tecnologia brasileira em setores 

como embalagens e laticínios – o aperfeiçoamento da qualidade tecnológica do trigo 

para fins de panificação; da soja, para aplicações na alimentação humana; do milho, 

principalmente para adequá-lo à indústria de moagem a seco e aos sistemas de 

armazenamento de frutas e hortaliças, para a produção de enlatados. 

Surgiram ainda processos de beneficiamento do arroz, para 
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armazenamento do feijão para melhoria da qualidade da carne e aumento do 

rendimento da carcaça”.79 Os avanços nas técnicas de preservação de grãos, frutas e 

hortaliças e criação de equipamentos de secagem também foram desenvolvidos 

visando diminuir as perdas na produção. 

A pesquisa desenvolveu novos equipamentos e aprimorou o processo de 

beneficiamento da castanha de caju. Isto permitiu um aumento de 55% para 85% do 

aproveitamento da castanha que sai inteira e mais alva do processo de 

beneficiamento, conseguindo aumentar a renda dos produtores em 33,3%.A 

Embrapa vem demonstrando todo o processo que espera conseguir beneficiar 50% 

da castanha que vem sendo produzida no nordeste o que aumentará a renda líquida 

em R$24 milhões e gerará 50 mil empregos diretos e indiretos.

Na vitivinicultura, a Embrapa desenvolveu técnicas de plantio, 

produção e processos agro-industriais. Criou novos cultivares para elaboração de 

vinhos finos conseguindo com isto, aumentar com estas mudas sadias, 20% a 

produtividade, e prolongou a vida média do vinhedo em cinco anos. A pesquisa 

conseguiu introduzir processos modernos de vinificação, e desenvolveu a primeira 

levedura nacional, reduzindo a dependência de outros países.

Biotecnologia – Os processos desenvolvidos pela pesquisa de 

multiplicação clonal de várias espécies de plantas no Brasil são hoje rotinas na 

pesquisa agropecuária. Hoje, a pesquisa produz mudas saudáveis e de alta 

qualidade. A batata e o feijão conseguiu um grande desenvolvimento graças à 

biotecnologia que transferiu genes de resistência à doenças que em muitos casos 

atacam lavouras com perdas de até 100%. Técnicas de indução de ovulação e 

fertilização em laboratório e transferência de embriões, permitiram gerar animais de 

alta qualidade. Em 1994 nasceram os primeiros bezerros zebuínos de proveta do 

mundo. Outras aplicações como clones de árvores para reflorestamento, 

transformações de cultivares tropicais de soja, milho, feijão, batata e trigo, mamão 

papaya, brachiaria e mandioca. Técnicas da biotecnologia estão tentando mudar a 

_______________________
79 Embrapa 25 anos. op, cit. p.34.
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pecuária brasileira. É possível pela técnica de transferências de embriões a produção 

de 12 bezerros de uma mesma doadora. Todavia, uma outra técnica de 

reimplantação em receptoras leva a produção de 36 bezerros por ano, a partir da 

mesma doadora.

Controle Biológico – A partir de 1978, a Pesquisa Agropecuária 

descobriu um vírus que atacava lagartas em plantações de soja que podia controlar 

grandes populações da praga sem afetar o meio ambiente. 

Hoje, graças a esse vírus, foi possível utilizar em um milhão de hectares 

de soja com uma economia anual de 1,2 milhão de litros de inseticidas químicos, 

tornando-se o maior programa mundial tratado com um único agente biológico. 

Mais de 800 pesquisadores trabalhando em todo o Brasil em 150 laboratórios estão 

controlando, além da lagarta da soja, o percevejo-da-soja, a cigarrinha e a broca da 

cana de açúcar, a lagarta seringueira e o pulgão do trigo. Todos já são controlados 

sem uso de produtos químicos. Com o uso de manejo ecológico é possível hoje 

reduzir em até 60%, a aplicação de agrotóxico.

Dois exemplos de controle biológico podem ser relatados. O primeiro é a 

traça do tomate, que exigia do agricultor 20 pulverizações com agrotóxico durante o 

ciclo da planta. Isto aumentava consideravelmente o custo de produção chegando 

até a cifra de 25% de aumento. 

O manejo integrado com o uso do parasitóide Trichogramma pretiosum e 

da bactéria Bacillus thuríngiensis permitiu uma redução dos custos de produção. No 

Nordeste, na região do submédio São Francisco, o controle da traça do tomateiro 

conseguiu eliminar em 60% o uso de agrotóxicos.

O segundo é a utilização do besouro africano Onthophagus gazella para 

combate a mosca-dos-chifres, praga que chegou a maioria dos estados brasileiros. O 

besouro africano auxilia no controle da praga e o seu benefício é hoje estimado em 

mais de 2 bilhões de dólares anuais.

Recursos Genéticos – O objetivo principal é aumentar a variedade dos 
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recursos genéticos, para atender os programas de melhoramento com germoplasma 

(banco de germoplasma)80 necessário ao desenvolvimento de novas variedades 

vegetais e raças animais. É também conservar o material genético e garantir sua 

sobrevivência para uso das futuras gerações. 

Hoje, o Brasil conta com uma rende de bancos de germoplasma sem 

similar no mundo. 

Criada em 1976, hoje conta com 166 bancos ativos, instalados em 

centros de pesquisas da Embrapa, empresas estaduais e universidades, reunindo 152 

gêneros e 221 espécies vegetais e animais, incluindo silvestres e selvagens, além de 

microorganismos. É um acervo de cerca de 200 mil acessos(amostra de 

germoplasma representativo de indivíduos de uma população), conservados em 

câmaras frias, a campo, in vitro e em nitrogênio líquido. 

Esse material já é utilizado em pesquisa e manejo dos recursos genéticos, 

para conciliar os esforços de conservação da biodiversidade com o desenvolvimento 

agrícola sustentável.”81 E o sistema de conservação de sementes utiliza um 

complexo de seis câmaras frias. 

Existe uma armazenagem a 20 graus negativos, mais de 70 mil acessos 

das principais espécies utilizadas na agricultura. Deste total, 40% são coleções de 

arroz, feijão, trigo, soja, milho e algodão.

Os bancos de germoplasma animal conservam hoje em nitrogênio 

líquido, a 196 graus negativos, 150 embriões, 28.500 doses de sêmen e 500 

amostras de DNA. 

_______________________
80 O Banco de Germoplasma é a base física que reúne o material hereditário de uma espécie, é o local onde 

são guardados germoplasma de várias plantas - no caso do feijão são guardados em câmara com 
temperatura e umidade controladas, sementes de todas variações conhecidas das plantas de feijão. 
Periodicamente, conforme as sementes envelhecem, são feitos plantios e recolhidas as novas sementes. 
Também já fazem estoque de tecidos vegetais, pois hoje já é possível multiplicar plantas a partir de partes 
outras além das sementes. Sementes e Tecidos são catalogados, registrando as características de cada 
material. Quando for preciso adicionar resistência a uma nova doença na região, multiplica-se a planta 
adequada e faz os cruzamentos com os materiais já adaptados, que tem outras características.

81 Embrapa 25 anos op. cit. p.58/59.
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Estão sendo conservados as raças bovinas Curraleiro, Pantaneiro, Crioulo 

Lageano e Mocho Nacional, além de bubalinos Baio e Carabao, eqüinos lavradeiro, 

Pantaneiro e Jumento Nordestino e caprinos Moxotó, Canindé, Marota, Gurguéia e 

Repartida.

Ecossistemas – Até a década de 1970, a produção econômica dos 

Cerrados, que representa 24% do território brasileiro, baseava-se na criação 

extensiva de gado, em lavouras de arroz, na produção de carvão vegetal e na 

extração de madeira. 

Era difícil produzir nos cerrados, pois o solo era fraco, faltavam 

variedades adequadas e sistemas de produção. Hoje os Cerrados constituem num 

dos maiores pólos produtores de alimentos do Brasil. Possuem 35 milhões de 

hectares de pastagens cultivadas, 10 milhões de hectares de culturas anuais e 2 

milhões de hectares de culturas perenes e florestais. E produzem, também, 12 

milhões das 26 milhões de toneladas de soja colhidas no Brasil. 

Tem um rebanho bovino de 68 milhões, correspondendo a 40% do 

rebanho nacional. A deficiência mineral nos solos de Cerrado, deu origem à 

fórmulas de sal mineral para o rebanho bovino. O superfosfato triplo reduziu em 

50% o custo da mineralização de bovinos. Várias forrageiras adaptadas ao Cerrado, 

também foram desenvolvidas, como a cultivar Planaltina de capim andropogon, já 

cultivado em 3 milhões de hectares. 

Outra forrageira importante do Cerrado é o capim Marandu. A pesquisa 

deu solução para a renovação dos 40 milhões de hectares de pastagens dos 

Cerrados. A associação de culturas anuais de arroz e milho, sorgo ou girassol com 

pastagens, além de produzir os grãos, reduziu a escassez de carne, principalmente 

no período da seca. Foram renovados 500 mil hectares de pastagens pelo “Sistema 

Barreirão”.

O algodão que há 25 anos passados eram cultivados 108 mil hectares, 

passou por um processo de modernização de sua cultura e a pesquisa contribuiu 
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para que passasse para 248 mil hectares plantados de algodão mecanizado. O 

Cerrado produz em alta qualidade, competindo o algodão do Cerrado com o 

mercado internacional. A área de algodão reduziu nos últimos três anos 51%, e nos 

cerrados, houve um acréscimo de 227% As safras de l997/98 dobrou a área plantada 

em relação a de 1996/97.

Outros ecossistemas que modernizaram suas culturas graças à 

intervenção da Pesquisa Agropecuária foram a Amazônia, o Pantanal e a Região do 

semi-árido. Nesta região do semi-árido, a seca impedia qualquer inovação na 

agricultura. A pesquisa conseguiu transformar a região e hoje a produção animal e 

produtos hortifrutigranjeiros irrigados fez com que o homem mantivesse em suas 

terras.

O Sistema Cooperativo de Pesquisa executa hoje 15 grandes Programas. 

Dos programas constam 51 projetos e um total de 2.143 sub-projetos. Os programas 

são de Recursos Naturais, Recursos Genéticos, Pesquisas Básicas em Biotecnologia, 

Produção de Grãos, Produção de Frutas e Hortaliças, Produção Animal, Produção 

de MatériasPrimas, Produção Florestal e Agroflorestal, Produção da Agricultura 

Familiar, Colheita, Pós Colheita e Preservação de Produtos Agrícolas, Produção, 

Avaliação da Qualidade Ambiental, Automação Agropecuária, Desenvolvimento 

Rural e Regional, Intercâmbio de informações, Aperfeiçoamento e Modernização 

dos Sistemas Estaduais de Pesquisa.82

_______________________
82 Relatório de Gestão -l997 - Embrapa. p.6.



CONCLUSÃO

A realização deste trabalho sobre a modernização da agropecuária em 

Goiás demonstrou que, uma parcela da modernização foi conseguida em virtude da 

introdução da pesquisa agropecuária e o desenvolvimento de um modelo de 

pesquisa que esteve inserido dentro do Sistema Nacional.

Analisar a modernização da agricultura em Goiás, através da Pesquisa 

Agropecuária, é um estudo diferente dos que vinham sendo feitos até agora. 

Sempre, quando se estudou a modernização da agropecuária, outros aspectos foram 

destacados como fundamentais ao desenvolvimento de nosso setor primário e a 

participação da pesquisa agropecuária não tinha ainda um estudo sobre a sua 

importância no processo de desenvolvimento da agropecuária.

O sentido da modernização é a passagem do antigo para o moderno. E na 

agropecuária, esta passagem foi feita na economia brasileira, a partir do momento 

que o setor não conseguia fornecer resposta ao desenvolvimento da Economia, da 

mesma maneira que o setor industrial vinha contribuindo para a formação de nosso 

produto interno. A grande dificuldade foi colocar a agricultura para fornecer um 

produto eficaz e que viesse participar da arrancada para o nosso desenvolvimento, 

uma vez que, na década de 50 e começo da década de 60, o setor era considerado 

um grande entrave para nossas pretensões em termos de crescimento econômico. 

Os objetivos da modernização da agricultura brasileira, que é o de 

capitalização do setor, estão bem determinados quando se trabalha com aumentos 

de produtividades e redução dos custos de produção. A função da pesquisa 
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agropecuária e os grandes investimentos que o Brasil vem fazendo para que a 

modernização da agropecuária seja realmente feita em bases sólidas, deu um passo 

importante para a consolidação do desenvolvimento da agropecuária. A 

capitalização do setor se instalou definitivamente na agricultura brasileira, para 

determinados produtos e para outros, ainda temos em vários pontos do país uma 

agricultura tradicional, sem a presença da tecnologia e sem a preocupação de se 

produzir com o sentido da economia de mercado.

A estrutura fundiária no Brasil depende exclusivamente da capitalização 

de seus agentes rurais, tudo em função das demandas criadas e motivadas pelo 

capital industrial. O que ocorreu na estrutura fundiária foi uma intensificação das 

relações capitalistas porque o produtor raciocina hoje pelo sentido da acumulação. 

Os produtos gerados pela estrutura agrárias nestas condições, buscarão o mercado 

externo, e outros se destinarão à indústria. 

A expansão das atividades de pesquisa agropecuária estão intimamente 

ligadas à expansão capitalista da agropecuária no Brasil. A busca constante dos 

aumentos das produtividades que logicamente levam a acumulação, foi promovida 

graças à introdução de um tratamento científico na agropecuária através da 

pesquisa, na maioria das vezes. A produção no setor agropecuário está na 

dependência do capital. Tanto o capital que se destina ao setor agrário como o 

capital destinado ao setor industrial, fazem uma fusão que tem como objetivo final a 

produção de bens destinados ao mercado. A modernização está intimamente ligada 

aos fatores produtivos na economia, principalmente ao fluxo de capital. Não haverá 

modernização do setor agrário sem a condição de expansão ou aplicação do capital.

A análise do setor agropecuário do Estado de Goiás, a partir dos anos 70, 

é bem diferenciada daquilo que aconteceu anteriormente com um modelo industrial, 

sobrepujando de todas as maneiras a agropecuária que ficou em segundo plano. A 

modernização foi o enfoque principal e, como vimos, a geração de tecnologia 

através da pesquisa agropecuária foi enfatizada e demonstrada como consta dos 

objetivos propostos no trabalho. 
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O sentido da demonstração foi a grande contribuição da pesquisa 

agropecuária para a modernização do setor. Nada é definitivo e não tem nada de 

finalizado neste processo que é constante e deverá ser duradouro. A arrancada de 

Goiás no sentido de começar a modernização através das inovações tecnológicas 

foi, sem dúvida, uma grande modificação na maneira de produzir. Houve uma 

modificação, ainda que modesta, na maneira do produtor atuar frente às inovações. 

O que se nota é que todos querem tirar o máximo de proveito da terra com os seus 

mínimos investimentos, e isto é uma atuação bastante lógica em todo processo 

produtivo. 

Os produtores ligados aos produtos de exportação e aqueles que se 

preocupam em plantar em grandes extensões de terra, sempre estão à procura de 

tecnologias adequadas para seus empreendimentos. Hoje, o produtor que se utiliza 

do bom senso e da lógica, sempre está à procura de tecnologia adequada, visando 

diminuir o risco de seus investimentos. O único que ainda não se preocupa com as 

tecnologias modernas e que estão disponíveis, são os produtores de “ fundo de 

quintal”, aqueles que plantam só para sua própria subsistência não se importando 

com a qualidade da semente escolhida, não se preocupando com os outros insumos 

que poderiam ser utilizados.

A comprovação das hipóteses formuladas depois de todos os 

detalhamentos que foram aqui delineados, tornou-se uma tarefa mais fácil. 

Realmente, os produtores de milho, de soja, algodão, cana-de-açúcar e hoje, 

também o arroz e o feijão, estão preocupados com as tecnologias envolvidas para 

estes produtos e como também as inovações constantes que estão sempre 

disponíveis, graças ao Modelo de Pesquisa Agropecuária hoje implantado no país. 

Nenhum produtor dos produtos mais ligados à exportação não tomam nenhuma 

iniciativa de plantar sem recorrer às inúmeras tecnologias disponíveis, uma vez que 

os investimentos são altos e o risco das perdas do plantio deixam os produtores 

vulneráveis.

Os produtores são mais bem informados em nossos dias. Sempre estão 

atentos para as inovações. Procuram as sementes mais promissoras, a melhor 
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composição da adubação. Fogem das sementes não resistentes às pragas e doenças. 

Querem informações detalhadas sobre as melhores épocas de plantio, melhor 

maneira de armazenarem seus produtos, e enfim, todas as informações disponíveis 

da pesquisa para que tenham sucesso em seus empreendimentos. Hoje, com as 

tecnologias disponíveis, principalmente aquelas advindas da engenharia genética, 

são as mais procuradas pelos produtores. 

O importante de todo este processo são as mudanças ocorridas na 

agropecuária de Goiás, depois da introdução do Modelo Institucional de Pesquisa 

Agropecuária. O Banco Mundial que financiou a pesquisa por novas tecnologias 

avaliou depois cinco anos de aplicação de recursos, os aumentos de produtividades 

e reduções de custos aprovando os resultados e recomendando mais financiamentos 

diante das respostas conseguidas no desenvolvimento dos trabalhos coordenado pela 

Embrapa. Em Goiás, os trabalhos resultaram em respostas positivas e 

recomendações do Banco Mundial para novos investimentos em ciência e 

tecnologia. 

A identificação dos problemas formulados no início do trabalho como a 

modernização que ocorre em Goiás, através da pesquisa agropecuária, está 

demonstrada com as exemplificações que foram feitas com os produtos mais 

destacados na agricultura em Goiás, como o milho o feijão, o arroz e a soja. A 

evolução do sistema de produção destes grãos em Goiás, como pode ser observado, 

obteve resultados com a introdução do modelo de pesquisa agropecuária. As 

modificações dos sistemas de plantio, épocas definidas como melhores para plantio, 

sementes de melhores qualidades, utilização de máquinas equipamentos e adubos da 

maneira correta, foram contribuições importantes e definitivas para o 

estabelecimento de uma agropecuária em que teria a pesquisa agropecuária como 

pano de fundo para um desenvolvimento sistematizado e constante, a partir de sua 

introdução. 

A afirmativa de que houve modernização a partir das relações diferentes 

que foram implantadas na agropecuária em Goiás, a partir de 1970, são verdadeiras 

porque as modificações foram constantes e com resultados alcançados de grandes 
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significados. As alterações na produtividade agrícola são dados concretos 

apresentados com os produtos que foram aqui demonstrados e que comprovam a 

modernização de que é possuidora a nossa agropecuária. 

Na realidade, as hipóteses que foram delineadas são facilmente 

comprovadas com as justificativas de que os agricultores que adotam sistemática e 

rapidamente as tecnologias existentes, obtiveram ao longo dos anos, um rendimento 

de suas plantações diferentes daqueles que não adotam as tecnologias disponíveis. 

Aqueles que as adotam, estão sempre na frente e têm além de capital disponível 

para o investimento, vontade de trabalhar com produtos visando o mercado externo 

e também o mesmo sentido de acumulação para vendas com vantagens 

comparativas em melhores situações daqueles que visam produzir para sua própria 

sobrevivência. A conclusão é que quando todos os produtores estiveram utilizando 

das tecnologias disponíveis, teremos uma produção que daria para o abastecimento 

de grande parte de nossas necessidades de consumo. Ainda é muito baixa a relação 

de produção e consumo. Como também, ainda é baixa a capacidade de 

produtividade de nossos grãos, quando comparados com os níveis internacionais, 

mas a arrancada já foi concretizada.

Em Goiás, a situação se tornou bastante grave a partir de 1996, porque a 

atividade de pesquisa administrada por uma Empresa Estadual foi encerrada. 

Funcionando a partir de 1973, a Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária –

Emgopa, foi incorporada a Empresa de Assistência e Extensão Rural – Emater. 

Alguns prejuízos foram sentidos com esta passagem da Empresa de Pesquisa para a 

Empresa de Extensão, apesar das atividades mínimas de pesquisa que 

permaneceram e estão sendo administradas. 

As grandes contribuições para o desenvolvimento da agropecuária em 

Goiás sempre passaram pelas mãos da pesquisa. Acabar com uma instituição que 

produz ciência e tecnologia, é típica de governantes dos países menos 

desenvolvidos. Esta é a tendência que sempre acontece com instituições que 

trabalham com ciência e tecnologia. Quando os orçamentos ficam apertados, a 

primeira vítima são os organismos ligados a ciência. O político sempre corta os 
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recursos financeiros nas instituições que não oferecem vantagens em termos 

eleitoreiros, aí as decisões são realizadas sem nenhum constrangimento. Assim 

aconteceu no Estado de Goiás, onde o governo decidiu por uma incorporação 

realizada ao contrário do que foi feito no governo federal. Enquanto que lá decidiu-

se pela incorporação da Embrater junto à Embrapa, em Goiás, o governo manteve a 

Empresa de Extensão Rural e extinguiu a Empresa de Pesquisa Agropecuária, 

fazendo justamente ao contrário que recomendava o Governo Federal. O que 

aconteceu foi uma queda na rendimento do trabalho e os resultados serão sentidos 

ainda dentro de alguns anos. Houve também uma regressão muito grande na 

produtividade do trabalho de geração de pesquisa, quando já estava o Estado de 

Goiás bem na frente de outras instituições congêneres no País. 



A N E X O



OUTRAS TECNOLOGIAS GERADAS EM GOIÁS E ALGUMAS 
RECOMENDAÇÕES

Durante vários anos com investimentos de várias fontes, a EMGOPA 

conseguiu desenvolver uma série de tecnologias em diversos produtos pesquisados 

como relacionamos a seguir.

Tecnologias Geradas pela EMGOPA

01 - Criação da variedade de soja EMGOPA 301.

02 - Criação da variedade de soja EMGOPA 302.

03 - Criação da variedade de soja EMGOPA 303.

04 - Criação da variedade de soja Tropical (EMGOPAICNPSoja).

05 - Criação da variedade de soja Doko (EMGOPAICNPSoja).

06 - Criação da variedade de soja Numbaira (EMGOPAICNPSoja),

07 - Criação da variedade de soja Paranagoiana (EMGOPA/CNPSoja).

08 -  Criação da variedade de soja Savana (EMGOPA/CNPSoja).

09 - Criação da variedade de milho EMGOPA 501.

l 0 -  Criação da variedade de milho EMGOPA 502.

l 1 - Criação do híbrido de pepino Anápolis 796.

12 - Criação do híbrido de pepino Anápolis 798.

13 - Criação da variedade de feijão: EMGOPA 201-Ouro.

14 - Redução do intervalo entre-partos em bovinos.

15 - Antecipação da idade para l a. cala e para o abate de bovinos 1/2  
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sangue holandês x zebu com pastagens diversificadas e alimentação complementar.

16 - Sistema de produção de bezerros e de leite utilizando rebanho 

azebuado, com diversificação de pastagens e suplementação alimentar na seca.

17 - Redução na aplicação de inseticidas para a cultura do algodoeiro no 

Estado de Goiás, em função do N e tamanho de lagartas por planta.

18 - Manejo integrado de pragas do algodoeiro.

19 - Criação de 2 variedades de moranga.

20 - Plantio do sorgo granífero em sucessão à soja no Estado de Goiás.

Recomendações da Pesquisa, EMGOPA.

1. Determinação da maturidade fisiológica do capim-kazungula melhor 

época de colheita, em Goiânia: 38 dias após IEI (período janeiro-

fevereiro e 32 dias após IEI (período de abril/maio).

2. Determinação da maturidade fisiológica das sementes do capim-colonião: 

38 dias após IEI.  A colheita deve ser feita o mais próximo possível 

deste ponto.

3. Influência da época de colheita sobre a produção e qualidade de semente 

do capim-braquiária.

4. maturidade fisiológica, em Goiânia, aos 38 dias;

5. determinação período melhor vigor vegetativo: 32 e 38 dias após EI.

6. Indicação de produtos químicos mais eficientes no controle do curuquerê 

do algodoeiro.

7. Indicação de 2 variedades de pessegueiro (Rei da Conserva e Damasco).

8. Indicação de 2 variedades de figueira (Roxo de Valinhos e Brawnturkey).
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9. Indicação de 19 variedades de citros para Sul de Goiás (Pera rio, 

Piralima, Baianinha, barão, Valência, Natal, Bahia, Hamlin, Caipira, 

Westin, Serra D’Água, Sangüínea de Mombuca, Lima, Lima Dourada, 

Poncan, Cravo, Galego e Jaiti).

10.Influência das condições ambiente de armazenamento sobre a qualidade 

fisiológica de sementes de soja.

- as sementes de soja armazenadas nas condições de Goiânia, independente 

do local de produção, podem tolerar um período de armazenamento de até 

seis meses (maio/outubro), sem perdas significativas de qualidade.

11.Indicação de l variedade de manga: Tommy Atkins.

12.Avaliação de cultivares de ervilha.

13.variedades indicadas: Kriter, Triofin e Mikado.

14. Indicação de 3 variedades de alho: Gigante Inconfidente, Lavínia e 

Caturra.

15.Indicação de 26 variedades de tomate-rasteiro para indústria e para mesa 

Roma VF, Romita, Rossol, Chico III, Reforto VFN, Romano NR 

(indústria). Rio Grande, Santa Adélia, Euromech, Petomech, Topmec, 

Cai-J, La bonita, IPA-3 (indústria e mesa). Kada, Angeia 15.100, 

Yokota, Sandra (mesa).  Florade I, Floradade, Cal Ace, Ace 55 VF, 

Royal Ace, Perason A-1, Winner e Homestead Elite (salada para mesa).

16.Indicação de 16 variedades de baratinha (Sul de Goiás): Aracy, 

Baronesa, Santo Amor, Nicola, Recen, Mrijke, Baraka, Spunta, Radosa, 

Elvira, Edzina, Linda, beliadonna, Univita, Palma e Gelda.

17.Indicação de 3 variedades de batata-doce: Braziândia Roxa, Brazlândia 

Rosada, Brazlândia Branca.

18.Indicação de 4 variedades de algodão: IAC-17, IAC-18, IAC-19 e 
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EPAMIG-3.

19.Indicação de 2 variedades de cenoura.

20.Indicação de 2 variedades de cebola: Baia Jubileu e HE-55R.

21.Indicação de 33 híbridos e variedades de milho para o Sul, Sudoeste e 

Médio Norte de Goiás: AG-301, AG-401, AG-403, G- 491, EMGOPA-

501, BR-105, BR-126, Agromen 1015, Cargili 111, Gargil 111-5, 

Cargill 115, Cargill 125, Cargili 317, Cargil 511, Pioneer 6836, Pioneer 

6872, Pioneer 6874, Pioneer 6875, Pioneer 6877, Piranão VD-2, IAC-

Hmd 7974, IAC-Maia, Dekalb-XL 580, Dekalb-XL 670, Dekalb-XL 

678, Dina 3030, Contibrasil 133, Contibrasil 233, Reis de Ouro l 1, Reis 

de Ouro 15, Reis de Ouro 16 e Reis de Ouro 27.

22.Indicação de 3 variedades de couve-flor: Resist Crown, BR Cross e 

Green Coronet (região de Anápolis).

23.Indicação de 3 variedades de brócolos: Prominense, Southern Comet e 

Cape Queen (região de Anápolis).

24.Melhores épocas de plantio para as cultivares de alho Branco Mineiro, 

Chinês, Centenário e Gigante de Lavínea.  Em Anápolis-GO.

25.Recomendação de 7 variedades de feijão para Goiás: Carioquinha (todo 

Estado de Goiás), Roxinho, Costa Rica, Rio Tibagi, Mulatinho, Vagem 

Roxa, Manteigão Fosco e Rico 23 (alguns locais).

26.Recomendação de 8 variedades de soja de ciclo tardio para Goiás.

27.Recomendação de 2 variedades de soja de ciclo médio para Goiás.

28.Recomendação de 3 variedades de soja de cicio precoce para Goiás.

29.Recomendações de 6 variedades de soja para Goiás (regiões Sul e 

Sudoeste, cerrado de baixa fertilidade, parcial e corrigido) IAC-8, IAC-
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8, Doko, EMGOPA-301, Savana e Sucupira.

- Recomendação de 6 variedades de soja para Goiás (regiões Sul e 

Sudoeste, cerrado de média fertilidade corrigido, em lº. e 2º. ano de 

plantio): Doko, EMGOPA-301, IAC-8, Cristalina, Savana e IAC-7.

- Recomendação de 8 variedades de soja para Goiás (região Sul e Sudoeste, 

solos média fertilidade, corrigido, em plantios de 3º. ano em diante): UFV-

1, Cristalina, IAC-7, Savana, EMGOPA-301, UFV~5, Numbaira, 

EMGOPA-302.

- Recomendação de 7 variedades de soja para Goiás (regiões Sul e 

Sudoeste, em solo naturalmente férteis-cultura): Numbaíra, IAC-7, Savana, 

Cristalina, UFV-5, EMGOPA-302.

- Recomendação de 3 variedades de soja (Sul e Sudoeste de Goiás), para 

plantios de entressafra: Doko, IAC-8 e Savana.

- Recomendação de 2 variedades de soja para norte de Goiás (período de 

safra): Tropical e EMGOPA-303.

- Recomendação de 3 variedades de soja para norte de Goiás (período 

entressafra): Tropical, IAC-8 e EMGOPA-303.

30.Recomendação de 21 variedades de sorgo granífero para o Sul de Goiás: 

B 815 (Pioneer), X 878 (Dekalb), CMS xs 339 (CNPMS), AG 1003 

(Agroceres), Jade (Asgrow), BR 301 (CNPMS), B 816 (Pioneer), AG 

1002 (Agroceres), NK 262 (Brazisui), AG 1014 (Agroceres), NK 2650 

(Brazisul), G 522 DR (Germinal), Ranchero (As grow), CMS XS 309 

(CNPMS), AG 1004 (Agroceres), X 863 (Dekalb), G 623-BR 

(Germinal), 8311 (Pioneer), Contiouro (Contibrasil) e Br 300 (CNPMS).

- Recomendação de 15 variedades de sorgo granífero para o Norte de 

Goiás: 8311 (Pioneer), AG 1003 (Agroceres), B 815 (Pioneer), B 816 

(Pioneer), Jade (Asgrow), 8199 (Pioneer), X 878 (Dekalb), Ranchero 
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(Asgrow), Br 301 (CNPMS), G 623-BR (Germinai), CMS XS 340 

(CNPMS), cms x 311 (CNPMS), G 522 Dr (Germinal), IPB 830 (IPB) e 

AG 1004 (Agroceres).

31.Recomendação de 4 variedades de soja precoce para sucessão com a 

cultura do sorgo: EMGOPA-302, Paraná, Bossier, Santa Rosa.

32.Seleção de 11 variedades de mandioca resistentes à bacteriose: Egana 

Ladrão, IAC 352-6, IAC 12-829, IAC-1 17-66, CMC 99 IAC 105-66 

(Caapora), Alho Branco, Sonora, IAC 24-2 (Mantiqueira), Abóbora e 

Cavalo.

33.Recomendação de 2 variedades de soja para plantio em sucessão com o 

trigo de sequeiro: Paraná e EMGOPA-302.

34.Recomendação de 3 variedades de soja para plantio em sucessão com o 

girassol e amendoim: Paraná, Bossier e EMGOPA-302.

35.Avaliação da eficiência de inseticidas no controle das principais lagartas 

e percevejos da soja em Goiás.

36.Recomendação de doses econômicas de nitrogênio na produção do 

abacaxi “Pérola” em solo de cerrado em Goiás.

37.Rotação da cultura do algodoeiro herbáceo com leguminosas em solos 

de cerrado em Goiás.

38.Recomendações de época de plantio de algodoeiro herbáceo para as 

regiões Sul é Sudoeste de Goiás.

39.Palha de arroz, como volumoso, na engorda, em confinamento, de 

bovinos e bubalinos.

40.Época de colheita de sementes de capim-jaraguá.

41.Recomendações de épocas de plantio de soja precoce e tardia para a 
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região Sul de Goiás.

42.Recomendações de cultivares de soja para a região sul de Goiás –

período de entressafra.

43.Recomendações de 2 variedades de sorgo em cultivos de sucessão com a 

soja: Br-300 e COEX 0411014 (cnpms).

44.Recomendação de inseticidas para controle de cigarrinha-das-pastagens 

no arroz.

45.Recomendação de inseticidas para controle de cigarrinha-das-pastagens 

no milho.
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