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Resumo 
 
O presente trabalho, parte de um projeto mais amplo, visou analisar os processos de constituição de 
complexos agroindustriais (CAI) na região do Sudoeste de Goiás, a partir da análise de duas 
empresas “chave”, uma ligada ao CAI de soja e outra ao CAI de carnes. Como procedimentos 
metodológicos, levantamos informações e dados em livros, artigos, teses, dissertações e sites 
oficiais das agroindústrias pesquisadas. Esse processo provocou transformações territoriais (novo 
modelo de integração, atração de novas indústrias e empresas, construção de moradias, geração de 
trabalho, aumento exorbitante das várias variáveis econômicas do campo) que para vários atores 
significou o desenvolvimento regional. 
 
Palavras-chave: Complexos Agroindustriais. CAI´s. Desenvolvimento Regional. Sudoeste de Goiás. 
Transformações espaciais. 
 
 
Introdução 
 
A microrregião do Sudoeste de Goiás está localizada na mesorregião do Sul Goiano (figura 

01), que é composta por vários municípios. O Sudoeste de Goiás possui uma área total de 

2,47 milhões de hectares, o que equivale a 16% da área total do estado, compreendendo um 

total de 18 municípios: Rio Verde, Jataí, Santa Helena de Goiás, Mineiros, Montividiu, 

Caiapônia, Serranopólis, Aporé, Maurilândia, Portelândia, Chapadão do Céu, Perolândia, 

Santo Antônio da Barra, Aparecida do Rio Doce, Dorvelândia, Santa Rita do Araguaia, 

Palestina de Goiás e Castelândia. Os municípios de Rio Verde e Jataí concentram mais de 

50% da população microrregional e as principais atividades econômicas. 

Os procedimentos metodológicos usados para obtenção de informações, dados e teorias 

foram: pesquisa em fontes bibliográficas (teses, dissertações, livros e artigos científicos) 

que abordavam o processo histórico de ocupação do espaço goiano e microrregional – 

destacamos as obras: Borges, B. (1994 e 2000); EMBRAPA (1982), Amorim (1996), 

Machado (1996), Campos (1999) e Borges, R. (2006); entrevista semi-estruturada na 

COMIGO (Cooperativa Mista de Produtores do Sudoeste Goiano Ltda) e na Perdigão S/A; 

pesquisa nos sites de outras empresas ligadas aos CAI´s de soja e carnes. 
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Figura 01- Mesorregiões do estado de Goiás 

 

Quando realizamos a pesquisa do trabalho de doutorado, percebemos uma lacuna de 

conhecimento sobre o processo de ocupação da microrregião do Sudoeste de Goiás e sobre 

sua incorporação à lógica produtiva nacional e global. Agora, apresentamos este trabalho 

escrito com objetivo central de analisar os processos de constituição de complexos 

agroindustriais (CAI) na região do Sudoeste de Goiás, a partir da análise de duas empresas 

“chave”, uma ligada ao CAI de soja e outra ao CAI de carnes. 

È importante salientar que utilizamos como base a teoria explicativa dos Complexos 

Agroindustriais defendida por Graziano da Silva (1991), em que o autor defende o uso do 

termo CAI´s e em substituição ao termo CAI. Para autor existem vários complexos 

agroindustriais de acordo com produtos específicos (carnes, grãos, sucroalcooleiro, cítricos). 
 

A Formação do CAI de Soja e as Transformações Microrregionais 
 
A partir dos anos de 1950, a dinâmica socioespacial da microrregião tornou-se cada vez 

mais intensa e integrada às transformações da economia nacional. Este quadro é mais 
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visível no período pós 1950, quando ocorreram investimentos governamentais - representados 

por créditos rurais - e privados, ocasionando a diversificação do cultivo de grãos. 

Os incentivos/investimentos e o preço baixo da terra provocaram uma migração de 

produtores e proprietários rurais das regiões do Sul e do Sudeste para o Sudoeste de Goiás, 

os quais compraram grandes quantidades de terras com o dinheiro adquirido com a venda 

das propriedades nas regiões de origem, que eram mais valorizadas. 

Esse movimento trouxe a modernização e a mentalidade empresarial/capitalista, bem como 

o cultivo de novos produtos agrícolas para o cerrado, dentre eles a soja. Esta, a partir da 

década de 1970, passa a figurar como um produto agrícola importante na região, 

transformando a dinâmica econômica e espacial (como se pode ver na tabela a seguir). 
 

Produtividade (t/ha) de cereais, no Sudoeste Goiano - 1950 a 1994. 

 1950 1960 1970 1980 1985 1990 1994 

Arroz 1,63 1,48 0,95 1,06 1,21 0,89 1,51 

Feijão 0,42 0,45 0,28 0,03 0,89 1,26 1,20 

Milho 2,20 1,30 1,33 2,18 2,79 2,79 3,60 

Soja ----- ----- 0,86 1,70 2,13 1,51 2,20 

Fonte: MACHADO, 1996, p. 62 

 

Diferentemente de outras culturas como o milho, o arroz e o feijão, o procedimento de 

cultivo da soja possui três características específicas: é todo voltado para o mercado externo 

e industrial, e foi introduzido no país para atendê-los; requer um uso intensivo de 

maquinário, tecnologias e insumos que são produzidos por organizações internacionais; e, 

por último, foge ao alcance da pequena propriedade e dos produtores tradicionais, 

tornando-os vulneráveis a este processo massificador e excludente. 

O cultivo da soja representou um "alento" para o setor agroindustrial do país. A soja, assim 

como a cana-de-açúcar, foi responsável pelo processo de consolidação dos CAI's no Brasil, 

provocando uma inversão de capitais para o setor agropecuário, e trazendo um novo padrão 

acumulativo no campo brasileiro. 
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Este novo padrão de acumulação e reprodução do capital permite uma integração regional e 

uma nova Divisão Territorial do Trabalho, em que novos espaços são agregados à essa 

dinâmica e moldados aos seus interesses, por meio de uma aliança entre o Estado e o 

capital privado. No caso específico do Sudoeste de Goiás, o cultivo da soja foi responsável 

por uma nova dinâmica regional e pelo surgimento de agroindústrias, fixos importantes na 

transformação do espaço. 

Segundo Machado (1996), os primeiros dados estatísticos da produção de soja no Sudoeste de 

Goiás datam de 1969. Os primeiros municípios a produzirem soja foram Rio Verde, Quirinopólis 

e Mineiros. Estes, em 1970, eram responsáveis por cerca de 44% da soja produzida no estado de 

Goiás. Enquanto municípios como Jataí, hoje importante produtor deste grão, não produziam 

nenhuma tonelada. Este fato deve-se à forte orientação que Jatai e os outros municípios do Oeste 

da microrregião tinham para a pecuária, retardando a introdução da soja. Porém, em anos 

posteriores começaram a produzir, chegando, em 1994, a serem responsáveis por 9% da produção 

estadual. Isto mostra que as mudanças no padrão de produção e de expansão da soja não 

atingiram de forma homogênea todos os municípios. 

Contudo, após 1975, o cultivo da soja se expandiu rapidamente, como conseqüência de uma 

política de incentivos ao seu cultivo, visando à exportação. A expansão da soja 

intensificou/dinamizou o processo de modernização na microrregião, uma vez que este já 

estava ocorrendo, de forma lenta. O cultivo da soja incrementou o uso de implementos, 

insumos agrícolas, tecnologia, conhecimento e práticas/técnicas inovadoras, destinadas ao 

aumento da produção e da produtividade. Também, funcionou como um agente articulador 

entre a produção moderna e a agroindústria, fazendo surgir a primeira onda de 

agroindustrialização na região. 

Todavia, isto só foi possível com a participação maciça do Estado, através de políticas e 

investimentos em infra-estrutura, pesquisa e assistência aos produtores. O Estado foi o 

principal agente promotor de todo esse processo. 

Com o processo de modernização e inserção do cultivo de soja no Sudoeste de Goiás, 

dentro da nova fronteira agrícola nacional, várias agroindústrias começaram a atuar na 

microrregião. Algumas implantaram unidades de armazenagem e/ou processamento e 

outras, escritório de compra e venda de produtos, fundamentalmente, a soja. Neste grupo, 

pode-se destacar a atuação de três grandes agroindústrias de inserções nacional e 
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internacional, Caramuru Alimentos S/A, Cargil Agrícola S/A e Coinbra S/A e a COMIGO 

(Cooperativa Mista de Produtores do Sudoeste Goiano Ltda), cooperativa que surgiu por 

iniciativa de atores locais e contribui para a transformação do espaço microrregional. 

O grupo Caramuru iniciou suas atividades em 1964, no município de Maringá (PR), com a 

atividade de processamento de milho. Na década de 1990, ocorreu a transferência da 

administração da empresa e dos maiores investimentos para o estado de Goiás, 

consolidando a "opção" pelo território goiano. Em 1991, os proprietários transferiram a matriz 

da "Carumuru Alimentos de Milho", de Apucurana para Itumbiara. No ano seguinte, implantaram 

a refinaria de óleo de soja, completando o ciclo de beneficiamento deste grão. 

Além disto, a empresa ampliou o uso do território do Sudoeste de Goiás para o cultivo e 

armazenagem de grãos. Em outras palavras, consolidou-se a territorialização da Caramuru no 

estado de Goiás e, especialmente, na microrregião do Sudoeste de Goiás. Mesmo não tendo 

nenhuma unidade produtiva instalada na microrregião, a empresa atuou e atua junto aos 

produtores, comprando grãos e fazendo parcerias, tanto para fornecer sementes e 

informação, quanto para adquirir a safra. Pode ser considerada um dos agentes 

"consolidadores" do CAI de soja e milho no Sudoeste de Goiás. 

Outra empresa que atua na microrregião, desde a década de 1980, é a Cargil Agrícola S/A. 

Em Goiás, inicialmente, a empresa instalou escritórios e unidades de armazenagem em 

vários municípios do Sudoeste de Goiás (Rio Verde, Jataí, Portelândia, Chapadão do Céu e 

Santa Helena), visando adquirir grãos, sobretudo soja e milho, que são armazenados e, que 

até 2004 eram levados para suas unidades produtoras mais próximas, como é o caso da 

unidade de Uberlândia (MG), ou são remetidos para outras unidades produtivas, e ainda, 

exportados para a Cargil Européia. Além disso, possui outras unidades armazenadoras 

espalhadas por municípios da mesorregião do Sudoeste Goiano, e duas unidades produtivas 

de fertilizantes, uma em Bom Jesus de Goiás e outra em Acreúna.  

A partir de 2000, a multinacional começou a mudar sua forma de atuação, investindo na 

construção de uma nova unidade de beneficiamento de grãos, em Rio Verde, e em nova 

unidade de armazenagem, em Jataí. A unidade de Rio Verde foi inaugurada em 2004, 

tornando-se a sexta fábrica de beneficiamento de soja do grupo Cargil. A empresa pretende, 

com isso, beneficiar parte da produção regional de soja, atendendo à crescente demanda por 

farelo de soja, em função da instalação da Perdigão, e se beneficiando de incentivos fiscais 
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e de investimentos feitos pelo Estado. Estes empreendimentos foram feitos levando em 

consideração os "recursos e ativos" que o território local ofereceu: grande produção de 

grãos, incentivos e investimentos públicos, e a crescente agroindustrialização, por meio da 

vinda de outras empresas agroindustriais, como a Perdigão e seu complexo. 

A terceira agroindústria atuante na microrregião é a Coinbra, que é controlada pela 

"holding" S.A Louis Dreyfus e Cie, sediada em Paris, e pertencente a um conglomerado de 

empresas com atividades em vários países (ao todo, são mais de 75 escritórios em 53 

países). A Coinbra iniciou suas atividades, no Brasil, em 1942, a partir da aquisição da 

empresa Com. e Ind. Brasileiras Coinbra S.A.  

Em Jataí, a empresa atua, desde o inicio da década de 1990, com uma unidade processadora 

de soja, onde produz óleo refinado e farelo. O primeiro é destinado ao mercado regional; já 

o segundo, destina-se aos mercados regional, nacional e internacional.  

A Coinbra (Jataí) é a segunda agroindústria do CAI da soja a instalar uma planta produtiva 

na microrregião do Sudoeste de Goiás, e atua desde a parceria com produtores até o 

beneficiamento dos grãos, sendo assim, um dos agentes formadores do CAI de soja, no 

Sudoeste de Goiás, e participante da primeira onda de agroindustrialização. 

No entanto, dentre as agroindústrias que destacamos, nenhuma foi mais significativa, como 

agente transformador socioespacial e formador do complexo da soja na microrregião, do 

que a COMIGO, cooperativa de capital local, que foi responsável por inúmeras mudanças 

na sua área de atuação, e que merece um foco especial em nossa analise. 

A história da COMIGO inicia-se em 1974, com alguns produtores rurais que se uniram para 

resolver, num primeiro momento, problemas que mais os afligiam: falta de estrutura de 

armazenagem e a comercialização. Naquela época, os principais produtos eram o arroz e o 

milho. O primeiro, pela ausência de secadores na região, era secado nas ruas. O milho era 

colhido praticamente seco e, com a falta de uma estrutura para a armazenagem dos grãos, 

os produtores eram obrigados a vender boa parte de sua produção, o mais rápido possível. 

Em 06 de julho de 1975, concretiza-se a fundação da COMIGO, com o apoio do SAC- 

Sistema de Assistência ao Cooperativismo, com dois objetivos básicos: resolver o problema 

da falta de armazéns para depositar a colheita, pois a falta destes obrigava os agricultores a 

vender toda a produção após a colheita, reduzindo o lucro; e realizar diretamente a 

comercialização, eliminando os atravessadores. 
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Os incentivos fizeram com que a COMIGO crescesse rapidamente, em 1978. Com isso, foi 

concluída a construção da primeira unidade de armazenamento, em Rio Verde, e a 

instalação de uma loja, em Santa Helena de Goiás. Naquele ano, a cooperativa já atingia os 

seus objetivos iniciais, atuando em quatro frentes: comercialização, armazenamento, 

fornecimento de insumos, através de lojas de revenda própria, e assistência técnica.  

É, hoje, um signo regional, responsável pela transformação tecnológica e das relações 

agricultura-indústria e socioespaciais no Sudoeste de Goiás. É, também, exemplo de um 

elemento endógeno modificador da realidade local e regional, que surgiu fomentado por 

iniciativa e necessidade de produtores locais, aliado à interesses de escala nacional. A 

COMIGO, com toda sua estrutura física e econômica, contribuiu para dois importantes 

processos na região: a inovação tecnológica, e a inserção e consolidação do CAI da soja. 

A COMIGO foi gerada no seio de um processo de inserção da modernização no Sudoeste 

Goiano, portanto é resultado e agente destas mudanças, contribuindo direta e indiretamente 

para uma nova configuração territorial. A cooperativa influenciou na alteração de dois 

componentes espaciais: a configuração territorial e a dinâmica social, sendo elemento 

essencial no processo de agroindustrialização no Sudoeste Goiano, pela sua especificidade 

de cooperativa e atuação regional. 

 

 

Processo de instalação da Perdigão no Sudoeste de Goiás: o "aninhamento" de um 
novo CAI no Sudoeste de Goiás. 
 
Após alguns anos de consolidação do CAI de soja no Sudoeste Goiano, centralizado na 

atuação das agroindústrias citadas anteriormente, mas sobretudo na figura da COMIGO 

(figura 02), inicia-se um novo processo agroindustrial na região, a instalação do complexo 

agroindustrial da Perdigão S/A (figura 03).  

Na primeira metade da década de 1990, concluídas as primeiras negociações e estudos, 

definiu-se pela construção da planta industrial em Rio Verde (GO). Em 1996, a Perdigão 

começou a instalação do denominado Projeto Buriti. 
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Figura 02- Planta industrial COMIGO – Rio Verde – 
GO. 

Figura 03- Planta industrial Perdigão em Rio 
Verde. 

  
Fonte: http://www. ano2012.coop.br. Acesso em: 04 jun. 
2012. 

Fonte: http://www.seplan.gov.br. Acesso em: 04 jun. 
2012 

 

A empresa escolheu instalar sua nova unidade numa área de belts modernos, (SANTOS; 

SILVEIRA, 2002, p. 118), altamente tecnificada, e que foi preparada como uma "reserva" 

de espaço, e que, agora, passa a ser demandada diante da ocupação agroindustrial 

tradicional (São Paulo, e os estados do Sul), tornando-se um front para o CAI de carnes, e 

ensejando, uma nova "onda" de agroindustrialização. 

A instalação da unidade no Sudoeste de Goiás foi uma estratégia de expansão e 

territorialização dos negócios da empresa na região de fronteira, uma vez que, dentre as 

empresas lideres do setor, era a única que não tinha feito investimentos nesta região.  

A instalação da Perdigão no Sudoeste de Goiás foi um processo longo. A decisão considerou 

inúmeros fatores e elementos, entre os quais aqueles relacionados à reformulação interna da 

empresa, às condições estruturais e competitivas do mercado brasileiro e às mudanças no 

mercado externo de carnes, e aos fatores atrativos da região. 

O fator decisivo para a escolha do Sudoeste de Goiás para a materialização do Projeto 

Buriti parece ter sido, no entanto, os fortes incentivos fiscais e as oportunidades de 

financiamento oferecidas pelos governos estadual, municipal e federal. 
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O Projeto Buriti foi pensado com vistas à ampliação territorial dos negócios da Perdigão, 

através de investimentos numa outra planta industrial fora da região Sul, o seu “ninho”. Nas 

palavras dos diretores da empresa, o objetivo principal foi: "desconcentrar sua produção das 

unidades do Sul, possibilitando que estas ficassem mais focadas nas demandas do mercado 

externo" (PERDIGÃO, 2005). 

Nestes termos, o complexo agroindustrial a ser instalado no Sudoeste de Goiás tinha o 

propósito de ampliar, em cerca de 50%, a capacidade produtiva da empresa. Para tanto, 

teriam que atingir metas grandiosas para a região e para o Brasil, fato que viria a ocorrer 

somente anos depois do inicio das atividades. 

Após o cumprimento de várias etapas (produção de matrizes de duas genéticas - Dalland e 

Agroceres Pic-; instalação de unidades próprias para produzir ovos, a partir de aves 

matrizeiras de genética norte-americana; constituição da rede de produtores de leitões 

integrados (figura 02); instalação da rede de integrados de terminação de suínos e engorda 

de aves (figura 03, 04 e 05); a construção da planta industrial), em julho de 2000 a unidade 

produtiva ficou pronta e entrou na fase pré-operacional, com o abate e o processamento de 

suínos. 

A complexa estrutura montada e implementada em Rio Verde é a base do CAI de carnes 

formado e coordenado pela Perdigão, e que consolidou este complexo no Sudoeste de 

Goiás. Havia duas outras empresas atuantes no setor na microrregião, a Frango Gale e a 

Frigorífico Margem, sendo que a primeira beneficia apenas carne de aves e a segunda carne 

bovina; nenhuma, entretanto, possui a estrutura, a tecnologia e a teia de relações que a 

Perdigão detém, ou aplicou volume semelhante de investimentos. 

O CAI formado pela empresa é composto por vários setores (serviços, industrial, comercial 

e ensino), com dezenas de empresas e instituições à montante e a jusante de sua produção. 

Os agentes componentes do CAI podem ser classificados em: à montante da Perdigão Rio 

Verde: produtores rurais integrados, indústrias de apoio e de medicamentos veterinários, 

agroindústrias fornecedoras, empresas de genética, fornecedoras de mercadorias e serviços, 

instituições de ensino e financeiras. Todas essas empresas dão suporte/fornecem matéria-

prima e serviços para a industrialização dos produtos. E à jusante: os supermercados, 

hipermercados e outros comércios, indústrias consumidoras, outras unidades da Perdigão. 
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Cabe, aqui, reafirmar que a instalação da Perdigão Agroindustrial S/A no Sudoeste de Goiás 

é, por si, um impacto no espaço regional, através da construção de sua planta industrial, de 

suas granjas e de loja comercial. Impacto, este, que se revela "motriz" ao desencadear 

outras mudanças, efeitos, impactos e transformações nos espaços local e regional. 

Didaticamente, as mudanças podem ser classificadas em: efeitos no espaço urbano: novos 

bairros, criação dos distritos industriais II e III, crescimento populacional, instalação de 

novas indústrias e efeitos na economia urbana local: incremento do comércio e dos serviços 

locais, mudanças na movimentação dos bancos, geração de postos de trabalho; impactos 

sociais: fortalecimento da cultura do trabalho industrial, formação das associações de 

produtores integrados, influências e parcerias com as instituições de ensino locais; efeitos 

no campo: aumento no rebanho de aves e suínos, implantação do sistema de produção 

integrada de aves e suínos e o surgimento de um novo modelo deste tipo de produção; 

efeitos no espaço regional: consolidação do CAI-carnes, implantação do "Projeto 

Araguaia"- uma nova unidade da Perdigão em Mineiros (GO). 

 

Fig. 04- Módulo de produção de leitões–Rio 
Verde–GO. 

Fig. 05- Suínos em módulo de terminação 
 

  
Autor: Ronan E. Borges – 2004 Autor: Ronan E. Borges - 2004 
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Fig. 06- Módulo de produção de engorda de 
frangos–Rio Verde–GO. 
 

Fig. 07- Aves em módulo de engorda –
Bom Jesus–GO. 

  
Autor: Ronan E. Borges – 2004 Autor: Ronan E. Borges – 2004 

 

Considerações finais 
 
A atuação da COMIGO e das outras agroindústrias do CAI de soja e da Perdigão S/A, 

aliada às medidas do Estado e à dinâmica do mercado externo e nacional, materializaram 

agroindustrialização, ou de formação de CAI's, na microrregião do Sudoeste de Goiás. Essa 

primeira "onda", a do CAI da soja, foi responsável pela metamorfose do espaço regional 

caracterizado pela pecuária extensiva e por vazios produtivos para um dos pólos mais 

dinâmicos do país na produção de grãos. E, a segunda, a do CAI de carnes, foi responsável 

pelo fortalecimento da imagem da microrregião como “belt” agroindustrial ou uma 

fronteira agroindustrializante. 

Como os dois CAI´s não se conflituam, mas se complementam no uso do território e nos 

interesses mercadológicos, então suscitaram a produção de um espaço produtivo e 

ampliaram as desigualdades regionais no território goiano. Em alguma medida os CAI´s 

tornaram a microrregião, um espaço referência no agronegócio para o Brasil, e em outros 

momentos barreiras para a entrada de outro complexo agroindustrial como o CAI da cana 

ou sucroalcooleiro, que competem por territórios. Mas, sobretudo, os CAI´s foram 

responsáveis pela mutação rápida do espaço regional e, sem dúvida, desencadearam um 
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desenvolvimento econômico significativo para a região, bem como as contradições natas de 

um processo desenvolvimentista, baseado em grandes empresas capitalistas. 

Os CAI´s atribuíram um novo papel para a região na divisão territorial do trabalho e na 

produção na nacional. O Sudoeste de Goiás torna-se um centro produtor de grãos, 

sobretudo ligadas ao complexo agroindustrial de soja e, mais recentemente de carnes (aves 

e suínos), com destaque nacional e um território de ação e produção de agroindústrias com 

capital regional, nacional e internacional. 

Esse processo inseriu definitivamente a microrregião na Divisão Internacional do Trabalho 

e na divisão territorial da produção nacional, sendo a produção de grãos e a criação de 

animais, influenciadas e determinadas por interesses de escala internacional, agora 

intermediados e dinamizados pelas agroindústrias (mesmo aquelas de capital nacional). 

Cabe destacar, também, que a agroindustrialização, via CAI´s, da microrregião, foi 

organizada tendo como financiador, divulgador e indutor o Estado a partir de várias 

políticas e ações e baseando-se em princípios do mercado externo a região e nos interesses 

de grandes multinacionais ligadas ao agronegócio. 

Por outro lado, o processo de agroindustrialização no território estudado provocou 

inúmeros problemas de ordem social: concentração fundiária, expropriação do pequeno 

produtor, exploração do trabalhador, submissão do trabalhador a péssimas condições de 

trabalho, crescimento sem o planejamento adequado dos núcleos urbanos, aumento da 

pobreza no campo e nas cidades, drenagem de grande parte da renda e da produção 

microrregional, dependência externa para novos investimentos e geração de renda e 

trabalho; e problemas de ordem ambiental: desmatamento da vegetação de Cerrado, 

redução da biodiversidade, contaminação do solo e das águas, erosão e esgotamento dos 

solos; uso excessivo das águas para irrigação; erosão genética dos cultivares tradicionais, 

redução da agrobiodiversidade. 

Em outras palavras, ocorreu um desenvolvimento desigual e contraditório, pouco 

sustentável ambientalmente. Para os mais críticos pode se pensar que houve apenas um 

crescimento econômico. Mas, é certo que as variáveis econômicas demonstram uma 

transformação da economia regional extremamente significativa com o processo de 

instalação dos dois CAI´s. 
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Notas 

____________________ 
i Este texto deriva do trabalho de pesquisa ligado ao projeto financiado pelo CNPq intitulado “Apropriação do 
território e dinâmicas socioambientais no Cerrado: biodiversidade, biotecnologia e saberes locais.” 

ii Professor Adjunto – UFG- Instituto de Estudos Socio-Ambientais – IESA; Participante do NEPAT – Núcleo 
de estudos e pesquisas em Geografia Agrária e Dinâmicas territoriais. 
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