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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como foco o cultivo do arroz irrigado no município da 

Lagoa da Confusão, com ênfase na cadeia produtiva e suas implicações nas 

atividades econômicas de transformação e tecnologias que envolvem uma lavoura 

de arroz. Observando o constante crescimento da produção no estado do Tocantins, 

motivo esse que se destacou nacionalmente como o terceiro maior estado produtor 

de arroz do Brasil. Durante a pesquisa foram estudados os sistemas de plantio do 

arroz do município da Lagoa da Confusão, bem como as tecnologias utilizadas na 

produção orizícola. A metodologia utilizada para realização desta pesquisa tem 

como base o método dedutivo de acordo com a acepção clássica. Método este que 

parte do assunto geral para o específico. Dessa forma, as pesquisas coletaram 

informações existentes na região do Vale do Araguaia. Nesse contexto, se procurou 

fundamentar o assunto em informações já disponíveis e que pudessem servir de 

contraponto para análises críticas e comparativas do objeto em estudo. Os assuntos 

específicos abordados durante os estudos da cadeia produtiva do arroz conduzem 

ao melhor entendimento, porem, geram novos questionamentos, o que é 

interpretado como natural, visto que toda a ciência é considerada dinâmica e 

inacabada. 

Palavras-chave: Arroz Irrigado – Cadeia de Produção – Lagoa da Confusão 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This research focused on the cultivation of rice in the municipality of Lagoa da 

Confusão, with emphasis on the production chain and its implications on economic 

activities of processing and technologies involving a rice crop. Watching the steady 

growth of production in the state of Tocantins, this reason that stood out nationally as 

the third largest rice producing state in Brazil. During the research studies on the rice 

planting systems Confusion Lagoon's municipality as well as the technology used in 

rice production. The methodology used for this research is based on the deductive 

method according to the classic sense. Which method part of the general subject to 

the specific. Thus, the research collected information existing in the Valley of the 

Araguaia region. In this context, it sought to support the issue of information already 

available and could serve as a counterpoint to critical analysis and comparative study 

of the object. Specific topics discussed during the rice production chain studies lead 

to better understanding, however, generate new questions, which is interpreted as 

natural, since all science is considered dynamic and unfinished. 

 

Keywords: Irrigated Rice - Production Chain - Confusion Lagoon 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O arroz é uma espécie hidrófila, cujo processo evolutivo tem levado à sua 

adaptação às mais variadas condições ambientais. Essa cultivar é considerado um 

produto alimentício de maior importância na cadeia alimentar e econômica em 

muitos países em desenvolvimento, como no Brasil. O aumento crescente da 

população no mundo impõe aos setores produtivos a busca de novas técnicas que 

possam aumentar a produção desses grãos em grande escala, com preços 

acessíveis e com boa qualidade.  

Cultivado e consumido em todos os continentes, o arroz se destaca pela 

produção e área de cultivo, desempenhando papel estratégico tanto em nível 

econômico quanto social. É considerado o produto de maior importância econômica 

em muitos países em desenvolvimento, constituindo-se alimento básico para cerca 

de 2,4 bilhões de pessoas (SOSBAI, 2010). O arroz é a fonte primária de energia e 

proteína para os povos das nações mais populosas da Ásia, África e América Latina. 

Considerado um dos alimentos com melhor balanceamento nutricional, fornecendo 

20% da energia e 15% da proteína per capita necessária ao homem (CONAB, 2012) 

o arroz é uma cultura que apresenta ampla adaptabilidade às diferentes condições 

de solo e clima, sendo a espécie com maior potencial de aumento de produção e, 

possivelmente, de combate à fome no mundo.  

No Brasil o arroz é produzido em todos os estados e em diferentes 

sistemas de cultivo, no Tocantins o arroz é cultivado em dois ecossistemas (terras 

altas e várzeas), sendo que na maioria dos municípios ocorre o sistema o cultivo em 

terras altas, caracterizando o estado do Tocantins como um tradicional produtor de 

arroz irrigado desde os anos de 1970 (CONAB, 2016). 

Hoje o Tocantins é considerado o terceiro estado maior em produção de 

arroz do Brasil, perdendo apenas para os estados do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. Cerca de 120 produtores cultivam o arroz no sistema irrigado, abrangendo 

os municípios de Formoso do Araguaia, Dueré, Cristalândia, Pium e Lagoa da 

Confusão (SEAGRO, 2016). 

https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Arroz/ArrozIrrigadoTocantins/glossario.htm#s4
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Arroz/ArrozIrrigadoTocantins/glossario.htm#c6
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O Tocantins é uma das regiões mais promissoras para a expansão da 

orizicultura brasileira, com potencial para atender à demanda do mercado das 

regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, devido à posição geográfica, 

logística, infraestrutura e tradição na orizicultura. O maior volume em produção de 

arroz no estado se concentra nos municípios de Lagoa da Confusão e Formoso do 

Araguaia, estes municípios são responsáveis por 80% do arroz irrigado produzido no 

Tocantins (CONAB, 2013). 

Atualmente, Lagoa da Confusão disponibiliza para o cultivo uma área com 

mais de 60.000 ha, com uma produção de 585 mil toneladas na safra de 2014/2015, 

com a expectativa de aumentar a produção em mais 21,83 mil toneladas nas safras 

seguintes (SEAGRO/TO 2016).  

Diante do constante crescimento da produção de grãos, e a busca 

incessante para obtenção de lucros, qualidade dos grãos e ganho de tempo, os 

produtores tem buscado investir em novas tecnologias e otimizar suas lavouras. 

Souza Filho et al(2011) entende que a tecnologia possui um papel 

importante na determinação do desempenho econômico e financeiro dos 

estabelecimentos agropecuários, pois além de permitir a elevação da 

produtividade do trabalho também estabelece elos sobre a sustentabilidade 

das atividades. 

Considerando este contexto, esta pesquisa se propôs a seguintes 

questões: Qual a caracterização da cadeia produtiva do arroz irrigado do município 

da Lagoa da Confusão? Qual o papel nela desempenhado pela ciência e tecnologia? 

De que maneira o uso de novas tecnologias contribui como estratégia para a 

produtividade, competitividade e sustentabilidade da lavoura de arroz irrigado neste 

município?  

Uma vez que o processo de inovação tecnológica na lavoura de arroz a 

partir das técnicas e praticas produtiva (integração lavoura e pecuária, diminuição de 

impactos ambientais, entre outros) pode servir como estratégia ser adotada pelos 

produtores visando maior produtividade, mais competitividade e elevação econômica 

da atividade. 

O objetivo principal desta pesquisa foi estudar a cadeia produtiva do arroz 

irrigado do município da Lagoa da Confusão, que se caracteriza pelas atividades 
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econômicas de transformação do produto, a ciência, a tecnologia, as leis e 

regulamentos e regras de mercado. 

A cadeia produtiva é compreendida como conjunto de componentes 

interativos, tais como sistemas produtivos agropecuários e agros florestais, 

fornecedores de serviços e insumos, indústria de processamento e transformação, 

distribuição e comercialização, além de consumidores finais do produto (Castro et 

al.,1995). 

Este trabalho justificou-se pelo interesse em pesquisar o percurso do 

arroz até chegar ao consumidor final, estudando como a cadeia produtiva do arroz 

irrigado se desenvolve e como os custos são distribuídos durante o processo de 

transformação. 

 O desenvolvimento deste trabalho de pesquisa foi elaborado em quatro 

capítulos e estão divididos da seguinte forma: 

No primeiro capitulo trata-se da introdução da pesquisa. 

No segundo capitulo trata-se sobre a descrição do processo agrícola, da 

agricultura no Tocantins e no município da Lagoa da Confusão. 

No terceiro capitulo traz aspectos relativos ao desenvolvimento da Cadeia 

Produtiva do arroz irrigado e as tecnologias empregadas, caracterizando a cadeia 

produtiva do arroz. 

No quarto capitulo mostra o desenvolvimento econômico e Ambiental 

focando nos custos da produção orizícola no município da Lagoa da Confusão, e os 

impactos ambientais sofridos pelas lavouras. Encerrando-se o trabalho com as 

considerações finais. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO AGRICOLA NO TOCANTINS E EM LAGOA DA 

CONFUSÃO. 

 

2.1 Agricultura no Tocantins 

 

O Estado do Tocantins é conhecido atualmente como uma nova potencia 

agrícola do Brasil. Isso porque boa parte do território do estado possui boas 

condições para a agricultura, onde o solo propício e o clima tropical favorecem o 

cultivo de várias cultivares.  

De acordo a Conab em um dos seus levantamentos de safras o estado do 

Tocantins totaliza 121,5 mil hectares de área plantada com arroz, com a produção 

de 591,5 toneladas. Entre a safra 2011/12 até a safra atual, a produtividade teve 

incremento de 41,10%, o que permitiu um crescimento da produção em 21,76% no 

mesmo período (CONAB, safra 2016). 

No Estado do Tocantins tem se registrado um dos menores índices de 

desmatamento na região Norte. Na última década, a produção de grãos teve um 

crescimento superior a 180% na área plantada e 240% na produção, evidenciando o 

avanço tecnológico nas propriedades dentro do estado (Pinheiro, 2014)  

Gráfico 1: Aumento da produção do Arroz no Estado do Tocantins.

Fonte: CONAB, 2016 
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O Tocantins vem se destacando nos últimos anos como o maior produtor 

de grãos da região Norte do Brasil, não só de Arroz, mas também como de soja, 

milho e feijão.  

De acordo dados da CONAB (Safra 2014) em consonância com dados do 

IBGE (2014) o Estado tem uma área com potencial agrícola que corresponde a 

13.825.070 hectares (50,25% do território do Estado), onde prevalece o clima 

tropical semiúmido, com períodos bem definidos de verão e inverno sendo de Maio a 

Agosto o período seco (inverno seco) e Setembro a Maio o período chuvoso (verão 

chuvoso), o mês mais chuvoso é o mês de Janeiro e o mês de Agosto o mais seco 

(INMET 2016). 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia em 82% do território 

tocantinense predominam os solos planos, com Ventos geralmente calmos. As 

Águas na região são abundantes onde a maioria dos municípios do estado são 

banhados pela bacia formada pelos rios Tocantins e Araguaia (além de seus 

afluentes, todos perenes), o que facilita a irrigação nos períodos de estiagem em 

alguns municípios (INMET, 2016). 

A região do Vale do Araguaia onde se localiza o município de Lagoa da 

Confusão é abastecida pelos: Rio Formoso, Rio Javaé, Rio Urubu e outros, são 

esses rios que garantem a irrigação das lavouras da região.   

Por ser um estado com um bom potencial hídrico o Tocantins é 

considerado como um dos cinco estados brasileiros mais ricos em águas com 

capacidade para irrigação para mais de 4.800.000 Hectares, segundo o plano 

estadual de irrigação (Secretaria de Agricultura) 15% do potencial de áreas para 

irrigação do Brasil.  

No Tocantins se concentra a maior área contínua de várzea tropical do 

Brasil (1,2 milhão de hectares) a qual se localiza no Vale do Araguaia, um solo de 

alta fertilidade e capacidade de irrigação, que abre oportunidade para até três safras 

por ano.  

O Estado é terceiro maior produtor de arroz irrigado do Brasil e a 

expectativa é de que a produção aumente mais 21,83 mil/t. A área cultivada com 

arroz no estado do Tocantins totaliza 121,5 mil hectares, com a produção de 591,5 
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mil toneladas, de acordo com a estimativa da Conab no seu 4º Acompanhamento da 

Safra 2015/2016 (Ministério da Agricultura, 2015). 

ILUSTRAÇÃO 1: Mapa dos principais estados produtores de arroz do Brasil

Fonte:Conab, Safra 2015 

O Tocantins segue como um dos maiores produtores de arroz, atrás 

apenas dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Neste ano mais de 

50% da área foi plantada com colheita nos meses de fevereiro e março de 2016 

(CONAB, 2016). 

ILUSTRAÇÂO 2: Tabela de demonstração de Produtividade por município. 

Fonte: CONAB / IBGE, 2015. 
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No Tocantins, o cultivo de arroz de terras altas (sequeiro) é distribuído em 

todo o Estado, enquanto o irrigado está concentrado nas várzeas, no Vale do 

Araguaia que abrange os municípios de Cristalândia, Dueré, Formoso do Araguaia, 

Lagoa da Confusão e Pium. 

ILUSTRAÇÂO 3: Mapa de Localização do Vale do Araguaia. 

 

Fonte: Google earth, 2016. 

 

2.2 Município de Lagoa da Confusão 

 

Considerada como o portal de entrada para a Ilha do Bananal e para o 

Parque Nacional do Araguaia, o município de Lagoa da Confusão está localizada a 

210 km de palmas, capital do estado do Tocantins. É conhecida também por sua 

grande e bela lagoa tal qual deu origem à cidade e ao nome da mesma. 

(IBGE/cidades, 2016). 

A história de Lagoa da Confusão se inicia em 1933, com a chegada das 

primeiras famílias. A primeira visão que elas tiveram foi de uma imensa lagoa azul, 
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ao pé de uma serra e rodeada de pântanos, as dificuldades enfrentadas para chegar 

à lagoa gerou muita confusão, com isso originando o nome do povoado e, 

posteriormente do município.  

Os primeiros habitantes afixaram-se em volta do lago e na década de 

1950 descobriram jazidas de calcário em uma área próxima de seus acampamentos, 

com isso aglomerando pessoas e consequentemente, formando um povoamento. A 

emancipação política ocorreu após um plebiscito, realizado em 10 de fevereiro de 

1991, desmembrando-se de Cristalândia, sendo oficialmente criado pela lei estadual 

nº 251, de 20 de fevereiro de 1991, e instalado em 1º de janeiro de 1993 

(IBGE/cidades, 2016). 

A topografia de 90% do município é plana, tratando-se de várzeas úmidas 

de alta produtividade, tudo auxiliado por um clima tropical durante o ano todo. 

Mesmo sendo um município jovem, possuí uma das maiores rendas per capita do 

estado do Tocantins, tudo alicerçado na produção agropecuária (SEAGRO, 2016). 

O município é o maior produtor de arroz irrigado do estado do Tocantins, 

com área plantada de aproximadamente 60.000 ha no período das chuvas 

(novembro a março), e plantio de 40.000 ha no período de inverno seco (CONAB, 

2016). 

Planta-se no inverno sementes de soja, feijão, milho, melancia, produtos 

estes que são comercializados em todo país e exportados para vários países. 

No município da Lagoa da Confusão existe água abundante para 

irrigação, fornecida pelos Rios: Formoso, Urubu, Javaé e outros menores. 

O município possui uma boa capacidade de armazenagem de grãos, 

possuindo vários armazéns gerais, entre eles: AGB Armazéns Gerais, Cooperativa 

do Vale da Lagoa, Cooperlago, CDA (Arroz Tio Jorge), Armazéns Morro da Pedra, 

além de outras estruturas menores. 

De acordo o ultimo censo do IBGE, o plantio de arroz ocupa cerca de 

40.450 hectares de área plantada, com uma produção em média de 241.080 

toneladas de arroz em casca, apesar de ser um município pequeno é dos municípios 

que mais movimenta dinheiro no estado, segundo o IBGE é o município que mais 

cresce no estado, depois da capital, devido à cidade ter muita movimentação 

agropecuária (IBGE, 2016).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Calc%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristal%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renda_per_capita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agropecu%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feij%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Milho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Melancia
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ILUSTRAÇÂO 4: Mapa de Localização do Município de Lagoa da Confusão 

 

Fonte: Google earth, 2016. 

 

2.3 Arroz  

 

O gênero Oryza L. pertence à família Poaceae (Gramineae), que 

compreende mais de 20 espécies entre as quais se encontram apenas duas 

cultivadas: Oryza glaberrima Steud. e Oryza sativa L. (EMBRAPA ARROZ, 2016). 

Botanicamente esta espécie caracteriza-se por apresentar ramificações secundárias 

nas panículas, espiguetas persistentes no pedicelo e lígulas com até 110 mm de 

comprimento (PEREIRA, 2002, p.9). 

Ao longo dos anos este cereal passou por várias transformações em seu 

cultivo, desde o modo de preparo a terra, plantio e colheita. O arroz é um dos mais 

importantes grãos em termos de valor econômico.  

É considerado o cultivo alimentar de maior importância em muitos países 

em desenvolvimento, principalmente na Ásia, África e Oceania, onde vivem 70% da 

população total dos países em desenvolvimento e cerca de dois terços da população 

subnutrida mundial (VIEIRA, R. 1994). 

É alimento básico para cerca de 2,4 bilhões de pessoas e, segundo 

estimativas, até 2050, haverá uma demanda para atender ao dobro desta população 

(IBGE, 2016). 
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 Ao longo do tempo, foram surgindo inúmeros tipos de arroz 

geneticamente divergentes os quais foram se adaptando as mais variadas condições 

agras ecológicas, inclusive em terras inundadas, em várzeas. 

O Cultivo do arroz em Várzeas pode ser feito em dois modos, com 

irrigação controlada e sem irrigação controlada. No Cultivo com irrigação o Arroz é 

irrigado por inundação continua, através de lamina de água mantida a partir de 25 

dias após o plantio, até a fase de maturação. Todo esse processo é otimizado 

através dos melhoramentos genéticos de sementes e avanços tecnológicos, com 

sistemas de irrigação e drenagens específicos (PINHEIRO, 2004). 

A grande aceleração do processo de modernização agrícola ocorreu a 

partir da década de 1970. A Empresa Brasileira de pesquisa agropecuária 

(EMBRAPA), sempre com o intuito de aumentar a produtividade com foco na 

qualidade vem desenvolvendo ao longo dos anos o melhoramento genético de 

sementes.  

Para Pinheiro (2004), o aumento da produtividade da cultura do arroz nas 

ultimas décadas é reflexo das pesquisas. 

No Tocantins as sementes geneticamente melhoradas chegaram em 

1987, a cada melhoramento a semente recebe um nome, seguem no quadro abaixo 

as seguintes sementes modificadas: 

ILUSTRAÇÂO 5: Tabela da  Evolução de Cultivares (sementes) 

Cultivar Ano de Lançamento 

Metica 1 1987 

Javaé 1990 

BRS Formoso 1997 

BRS Jaburu 2001 

BRS Biguá 2001 

BRS Alvorada 2003 

BRS Guará 2003 

BRS Jaçanã 2006 

BRS Tropical / IRGA 424, 425 e 426 2011 

IRGA 429/IRGA 430 2014 

BRS Catiana (Fase Experimental) 2016 

  Fonte: Autor 2016 
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Nas últimas seis safras, a incorporação de nova técnica de sistematização de 

áreas e a utilização de sementes de maior potencial produtivo, entre outras 

recomendações, permitiu um salto da produtividade média do arroz irrigado no 

estado de 4.555kg/ha na safra 2008/09 para 6.068kg/ha na safra 2014/15 

(EMBRAPA, 2016).  

Vale destacar também os ganhos de qualidade do produto, que passou a 

atingir 70% de grãos inteiros de padrão longo fino tipo 1, possibilitando o acesso do 

produto tocantinense aos diversos mercados das regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste (EMBRAPA, 2016). 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO ARROZ 

 

3.1 Cadeia Produtiva (Supply Chain) 

 

Cadeia produtiva é um conjunto de etapas consecutivas, ao longo das 

quais os diversos insumos sofrem algum tipo de transformação, até a constituição de 

um produto final (bem ou serviço). O conceito de Supply Chain Management 

começou a ser desenvolvido no final dos anos 80 (FLEURY, 1999). Com as 

modificações nos conceitos gerenciais das últimas décadas. 

Muitas são as confusões com o termo: logística, a qual aborda toda 

cadeia de abastecimento, desde a entrada de matérias primas até a entrega do 

produto final. Porém segundo Fleury (1999) o SCM é mais abrangente, incluindo um 

conjunto de processos de negócios que ultrapassa as atividades diretamente 

relacionadas com a logística.  

 Trata-se, portanto, de uma sucessão de operações (ou de estágios 

técnicos de produção e de distribuição) integradas, realizadas por diversas unidades 

interligadas como uma corrente, desde a extração e manuseio da matéria-prima até 

a distribuição do produto. 

Este conceito refere-se à logística integrada, parcerias com fornecedores, 

distribuidores, atacadistas e varejistas, sincronia na produção, sistemas de 

informações, previsão de vendas, onde todas estas atividades fazem parte da nova 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Insumo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria-prima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_(log%C3%ADstica)
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cadeia de valores e do novo sistema de valores, orientados para o atendimento ao 

cliente (Wood & Zuffo, 1998). 

O conceito de Supply Chain segundo Bowersox (1998) considera uma 

sequencia de compradores ou vendedores trabalhando conjuntamente para realizar 

o produto da origem até o consumidor, constituindo-se de uma série de 

relacionamentos. Se comparados, a logística é o movimento de produtos e 

informações, relativas aos relacionamentos na cadeia, incluindo transporte, 

armazenamento, estoques e a informação sendo inerente a tudo isso. A logística é 

parte do SCM, considerado como sendo uma estratégia maior do negócio.   

A cadeia produtiva permite, entre outros identificarem debilidades e 

potencialidades nos elos, motivar articulação solidária dos elos, identificar gargalos e 

estrangulamentos, identificar os elos dinâmicos, em adição à compreensão dos 

mercados, que trazem movimento às transações na cadeia produtiva, maximizar a 

eficácia político-administrativa por meio do consenso em torno dos agentes 

envolvidos, identificar fatores e condicionantes da competitividade em cada 

segmento. 

No Tocantins a cadeia produtiva do arroz irrigado é administrada através 

de cooperativas e empresas agropecuárias, desde 1980 que se comercializa o arroz 

da região através das cooperativas, dentre elas as pioneiras foram a COBRAPE 

(Cooperativa Agroindustrial do Formoso Ltda.) e COOPERGRAN (Cooperativa Mista 

do Vale dos Araguaia), (SEAGRO, 2016). 

É através dessas cooperativas e outras que pequenos produtores 

comercializam seus produtos, muitas vezes antes mesmo da colheita. 

 

3.2 Cadeia Produtiva do Arroz em Lagoa da Confusão 

 

A cadeia produtiva do arroz está efetivamente estabelecida em Lagoa da 

Confusão, da produção até a comercialização final ao consumidor. Desenvolve suas 

atividades de produção nas áreas de várzeas e em terras baixas nas margens de 

rios que facilitam o processo de irrigação. 
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As tecnologias empregadas na produção do arroz são duas: 

a) O plantio convencional em que as áreas são aradas todos os anos e; 

b) O plantio direto quando são aradas as terras somente se houver necessidade. 

 

3.2.1 Produção do Arroz (matéria-prima) 

 

O cultivo do arroz em Lagoa da Confusão na safra 2015/2016 utilizou uma 

área plantada de mais de 40.000 hectares e atingiu uma produtividade significativa 

(CONAB, 2016). 

As variedades dos arrozes cultivados na região são frutos de estudos da 

Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e do IRGA (Instituto Rio 

Grandense do Arroz), onde buscam com frequência a melhoria genética adaptada 

as condições de solo e clima do Tocantins, sendo que em cada colheita são 

selecionadas sementes por empresas habilitadas com o RENASEM, com base na lei 

10.711 de 05 de agosto de 2003 da CF que trata da regulamentação da produção de 

sementes e mudas, as quais servirão para o plantio das futuras lavouras que ocorre 

uma vez por ano. 

O plantio do arroz em áreas de terras denominadas várzeas foi se 

consolidando ao longo dos anos, principalmente, nas margens dos principais rios da 

região de Lagoa, Rios Formoso, Urubu, Rio Javaé e outros. 

A Embrapa, através de suas pesquisas para melhorias genética do 

produto, esteve presente em todos os momentos. Tem se tornado cada fez mais 

frequente observar cenário como o apresentado na Figura abaixo: 
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ILUSTRAÇÃO 6 :  Imagem da plantação de Arroz em Várzeas 

 

  Fonte: SEAGRO/TO, 2016. 

 

3.2.2 Indústria / Beneficiamento (processamento) 

 

A indústria do arroz consiste na secagem, no armazenamento, na 

limpeza, no beneficiamento e embalagem, ao final são industrializados 99% de arroz 

branco (polido) e 1% de arroz integral (CASTRO, 2000). 

Em Lagoa da Confusão existem atualmente duas agroindústrias que 

beneficiam o arroz em casca no subgrupo integral e polido (2 marcas). Estas 

agroindústrias têm lavouras próprias e compram produtos de agricultores da região. 

Atualmente existem duas marcas produzindo e distribuindo o arroz em 

Lagoa da Confusão, sendo uma marca produzindo o arroz tipo 1 que é o Arroz  Tio 

Jorge, e um marca produzindo o arroz tipo 2 e subprodutos do arroz (quirela e ração 

animal) que é o Arroz Girassol. 

 

3.2.3 Arroz Beneficiado (produtos e subprodutos) 

 

A Portaria Nº. 269 de 17 de novembro de 1988 do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento define as características de identidade, 

qualidade, embalagem para o arroz que se destina à comercialização. O arroz são 
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os grãos provenientes da espécie Oryza sativa, que de acordo com aquela Portaria 

é classificado em grupos, subgrupos, classes e tipos (BRAGA et al., 2009). Os 

grupos são definidos como: 

a) Arroz em Casca – é o produto fisiologicamente desenvolvido, maduro e em casca, 

depois de colhido e; 

b) Arroz Beneficiado – é o produto maduro que submetido a processo de 

beneficiamento acha-se desprovido de sua casca (BRAGA et al., 2009). 

Após o beneficiamento do arroz em casca são gerados os produtos e 

subprodutos que embalados seguem para a etapa de comercialização. Atualmente, 

todos os derivados do arroz são comercializados, inclusive a casca que até então, 

era queimada e hoje é transformada em briquetes. O processo de industrialização 

do arroz, segundo Brum e Portela (2007), apresenta-se de diversas formas, assim 

como os seus subprodutos até chegar ao consumidor final. 

 

3.2.4 Comercialização  

 

Buscam-se adotar ações que fomente o setor comercial com a geração 

de empregos e renda para a população. No município de Lagoa da confusão o arroz 

é comercializado em casca diretamente dos produtores para as indústrias de 

beneficiamento, seja as da região ou de outros estados.  

O arroz produzido na região do vale do Araguaia é considerado produto 

de boa qualidade, por ter essa característica, em muitos casos o arroz é 

comercializado antes mesmo da colheita, o chamado arroz verde. Após o período de 

colheita o arroz de melhor qualidade é logo comercializado, restando então o arroz 

de qualidade inferior para ser comercializado ao longo do ano. 

A comercialização do Arroz da Lagoa da Confusão a cada dia é mais 

realizada dentro do estado, devido ao aumento de instalação de grandes empresas 

do ramo agropecuário, além das bolsas de Cereais, essa comercialização quase 

sempre não inclui valores de fretes, seguros ou outras despesas que correm por 

conta do adquirente. 
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Do total do arroz produzido em Lagoa da Confusão, cerca de 20% é 

destinado para o abastecimento do mercado interno, isto é, distribuído na área 

comercial ou comercializado diretamente ao consumidor final. Com base na safra 

(2014/2015) seriam aproximadamente cerca de 9.700 toneladas de arroz polido 

(CONAB, 2016). 

 

3.3 Atividades Terciárias da Cadeia 

 

3.3.1  Armazenamentos (silos) 

 

Por definição de Moura (1997), “armazenagem é a atividade de estocagem 

ordenada e a distribuição de produtos nos seus locais de fabricação ou nos locais 

destinados a esse fim pelos produtores, ou por meio de um processo de 

distribuição”. 

Armazenar a produção em silos significa segurança para quem produz, 

pois evita a exposição dos produtos ao sol ou chuva e até mesmo a insetos onde 

pode aguarda melhores preços em caso do mercado em baixa. Em Lagoa da 

Confusão essa atividade da cadeia produtiva do arroz pertence a cada produtor 

individualmente, porém em sua maioria terceiriza tal serviço à empresas apropriadas 

devido não possuírem a mencionada estrutura de armazenamento. Os silos 

existentes não são suficientes para a armazenagem da produção local. 

O sistema de armazenamento da produção é instalado junto a cada 

unidade de secagem com distribuição entre vários silos simultaneamente, onde pode 

ficar armazenados por longos períodos de tempo ate sua comercialização, coisa que 

raramente acontece devido à grande procura pelo cereal.  

Os produtores que possuem estrutura própria acabam comprando a 

produção dos menores que ainda não tem sistema de secagem e armazenagem 

passando a comercializar utilizando sua marca. 

Os silos são utilizados para armazenamentos do arroz produzido em 

casca que posteriormente será beneficiado. Os custos de instalação e manutenção 
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dos silos são de responsabilidades do prestador do serviço e não do produtor 

contratante. 

 

3.3.2  Bancos (financiamentos) 

 

O maior problema para financiamento da produção agrícola em Tocantins 

e em especifico no município de Lagoa da Confusão é a garantia da terra. Existe um 

número reduzido de produtores que conseguem financiamentos para custeio. 

Hoje os bancos não aceitam somente o cadastro da terra junto aos 

órgãos de regularização fundiária, é necessária a titulação de proprietário ou 

arrendatário. 

No entanto, os Bancos do Brasil, da Amazônia, Bradesco e Caixa 

Econômica Federal financiam a produção do arroz no Brasil. Existem também duas 

linhas de créditos disponíveis aos produtores, no Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, para o custeio agrícola e no 

FINAME para a aquisição de máquinas e equipamentos. 

 

3.3.3 Energia  

 

Para produção do arroz irrigado em Lagoa da Confusão são necessários 

combustíveis para a execução e manutenção da lavoura, sendo utilizados em 

maquinários e caminhões de transporte, já para a irrigação há a necessidade do uso 

da energia elétrica para o funcionamento das bombas d’águas para extração da 

água dos rios para encher os canais de irrigação mantendo a lamina d’água nas 

lavouras, isso quando necessário por escassez de água da chuva. 

Até pouco tempo, durante todo o período de produção o sistema de 

irrigação era mantida através de motores estacionários que utilizavam combustíveis 

(óleo diesel) para o seu funcionamento. Com o processo de eletrificação rural do 

Governo Federal executado pelo Governo do Estado, os municípios foram 
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contemplados e alguns produtores já foram beneficiados, com isso houve um 

crescimento significativo na produção de grãos nas regiões beneficiadas. 

 

3.3.4  Transportes 

 

A cadeia produtiva do arroz em Lagoa da Confusão como em qualquer 

lugar necessita da logística de transportes para transportar a matéria prima da 

origem da produção para as unidades de secagem, armazenagem e beneficiamento 

que tem seus locais de industrialização diferente do local da produção, sendo 

utilizado o modal rodoviário para este transporte. 

Segundo Ballou (2001) um sistema de transporte “é todo conjunto de 

trabalho, facilidades e recursos que compõem a capacidade de movimentação na 

economia, que quando eficiente ajuda a ampliar a concorrência no mercado; 

aumentar as economias de escala; e reduzir os preços dos produtos”. 

Posteriormente, a logística de distribuição do arroz industrializado requer 

o transporte para sua comercialização no mercado interno e externo. A logística do 

transporte do arroz produzido, da sua origem para as unidades de secagem e 

armazenagem é feita através de carretas e caminhões terceirizados, com poucas 

exceções, feitas por frota própria, após tal processo, carretas graneleiras 

transportam o produto ainda em casca aos compradores externos, ou em alguns 

casos, levam até a Plataforma Multi Modal localizada em Luzimangues, município de 

Porto Nacional, cerca de 180 km da Lagoa da Confusão onde existe um terminal 

ferroviário possibilitando o transporte de grãos em contêiner para outros estados da 

região nordeste.  

 

3.3.5 Seguros 

 

O Banco Central adotou mediante a resolução nº 403 de 25/06/97 um 

seguro agrícola, onde os agricultores têm opção de aderir ao enquadramento no 
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Programa de Atividade Agrícola (PROAGRO) desde então abrindo espaço para 

vários tipos de seguros nesta área em várias instituições financeiras.  

No Tocantins e em outros estados brasileiros é comum à preocupação 

com o seguro da produção agrícola no período da safra. Sejam por fenômenos 

naturais ou outros casos imprevisíveis nas atividades agrícolas.  

Nesse sentido, o governo federal disponibiliza junto aos bancos oficiais, 

seguros para proteger a safra agrícola dos produtores, caso venham ter prejuízos, 

parciais ou totais. 

Nesta ultima safra muitos agricultores do estado e do município da Lagoa 

da Confusão tiveram grandes prejuízos causados pela estiagem da chuva, os 

agricultores que optaram por fazer seguro de suas safras foram ressarcidos do que 

foi investido. 

 

3.3.6 Setores Auxiliares da Cadeia 

 

Em Lagoa da Confusão, os setores auxiliares da cadeia produtiva do 

arroz são compostos por empresas fornecedoras dos insumos, máquinas e 

implementos agrícolas, presentes em todo o ciclo produtivo.  

Embora não estejam caracterizados explicitamente, contribuem 

fortemente na formação econômica e social do desenvolvimento do Município. 

Com o estabelecimento do setor produtivo do arroz irrigado em Lagoa da 

Confusão, pode-se observar visivelmente sua contribuição na geração de empregos 

e redução da pobreza no município através das atividades comerciais que são 

exercidas em função da cultura do arroz desenvolvida, na produção, no 

beneficiamento e na comercialização. 
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3.3.7 Na Produção (Insumos) 

 

Os insumos na produção do cultivo do arroz são caracterizados por 

corretivos, defensivos, fertilizantes, produtos químicos, embalagens e outros. Como 

forma de reduzir custos, grande parte destes são adquiridos pelo próprio produtor no 

mercado externo do estado do Tocantins, porém, o comércio local já comercializa 

boa parte do que são necessários para a produção. 

Podem ser encontradas em vários setores comerciais do Estado, tais 

como: os fertilizantes, os combustíveis, as peças para tratores e caminhões, os 

serviços mecânicos, a alimentação dos trabalhadores e outros. 

 

3.3.8 Na Industrialização (Máquinas, e Equipamentos) 

 

Este é outro setor auxiliar importante na cadeia produtiva do arroz em 

Lagoa da Confusão, as máquinas e equipamentos que compõem o parque industrial 

de cada Unidade de Beneficiamento do arroz. A secagem, o beneficiamento, a 

embalagem e distribuição são realizadas com a utilização de máquinas e 

equipamentos operacionalizados diariamente ocasionando desgastes mecânicos, 

portanto necessita de peças de reposição e manutenção de todo o sistema 

industrial. 

Desta forma, as empresas que compõem este setor auxiliar estão 

presentes no comércio e nos serviços. Pois, as atividades de industrialização do 

arroz são executadas em um fluxo diário e não pode haver grandes interrupções. 

Isto os deixa vinculadas as atividades da cultura do agronegócio do arroz.  
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4. ASPECTOS ECONÔMICOS E AMBIENTAIS 

 

4.1 Contribuição Econômica e Social 

 

O segmento da produção do arroz em Lagoa da Confusão considera sua 

participação positiva na composição da Balança Comercial do Estado.  

Com o aumento da produtividade do arroz, tem aumentado também a 

geração de empregos, o município de Lagoa da Confusão foi considerado pelo IBGE 

o município que mais cresceu no estado do Tocantins nos últimos anos, depois da 

capital Palmas. 

Consequentemente com a produção em alta, o desenvolvimento da 

região é certo, favorecendo mais qualidade de vida aos moradores da região, com 

empregos e variedades no comércio, dentre outros benefícios. 

Segundo pesquisa de campo nos Arrozais de Lagoa da Confusão com os 

rizicultores locais, tivemos a informação que apesar de ter crescimento continuo, 

estes produzem ainda com um custo de produção bem alto, diante da dificuldade 

com o alto custo de transporte tanto de insumos como o de escoamento do produto 

in natura até as centrais processadoras como os secadores e armazéns, bem como 

os de maquinários para colheita. 

 

4.2 Custos de Produção 

 

O custo de produção de uma lavoura é muito variável, principalmente em 

regiões mais distantes do mercado consumidor, justamente devido a logística de 

toda a cadeia produtiva. Nesta pesquisa foram tomados os preços praticados na 

região de Lagoa da Confusão, com valores atuais. Foram considerados os preços de 

sementes, insumos, implementos, maquinários, prestação de serviços e todos os 

custos operacionais, neste estudo não foram computados impostos e taxas 

aplicados a essa atividade. Segue abaixo planilha de custo por hectare tendo por 

base a saca de 60kg de arroz: 
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Tabela 1: Demonstrativo de Custos por hectare de uma produção de Arroz 

CUSTO DE PRODUÇÃO ESTIMADO POR HECTARE  

ARROZ IRRIGADO EM TERRAS ARRENDADAS  

LOCAL: LAGOA DA CONFUSÃO - TO  

SAFRA - 2015/16  

Data do Levantamento: 25 / 03 / 2016 Saca de 60 kg a R$ 52,00  

Produção Média de 120 sacas / ha  

DISCRIMINAÇÃO Custo Médio % 

 Variedade: IRGA 429 (R$/ha) (Sc 60 kg/ha/R$)  

I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA (A) 
  

 

  1 - Operação com Avião 25,00 0,48 0,73 

  2 - Operações com máquinas 876,20 16,84 25,43 

  2.1 - Tratores (horas) 66,17 1,27 1,92 

  2.2 - Colheitadeiras 499,20 9,60 14,50 

  2.3 - Combustível (47 Lt / ha) 182,83 3,51 5,31 

  2.3 - Equipamento de irrigação 128,00 2,46 3,72 

  3- Mão de obra temporária 64,00 1,23 1,85 

  5 - Mão de obra fixa 14,00 0,27 0,41 

  6 - Sementes (110 kg/ha)        204,00 3,92 5,92 

  7 - Aditivos (Sulf. de Amônia ou Ureia) 190kg/há 228,13 4,38 6,62 

  8 - Fertilizantes N-P-K (300 kg/ha) 405,40 7,80 11,76 

  9 - Defensivos      247,79 4,76 7,19 

  10 - Águas (Irrigação)  136,11 2,61 3,95 

TOTAL DAS DESP. DE CUSTEIO DA LAVOURA  2.200,63 42,29 63,88 

II - DESPESAS PÓS-COLHEITA (B) 

  

 

  1 - Transporte externo 172,80 3,32 5,01 

  2 - Limpezas, Secagem e Armazenagem (8%). 499,20 9,60 14,50 

Total das Despesas Pós-Colheita  672,00 12,92 19,51 

III - OUTROS FATORES (C) 
  

 

   1 - Arrendamento de Terras 572,00 11,00 16,60 

Total de outros de Fatores 572,00 11,00 16,60 

CUSTO TOTAL (A+B+C) 3.444,63 88,21 100,00 

Fonte: Autor, 2016 

A Ilustração acima representa os itens que compõem os custos de 

produção do arroz em Lagoa da Confusão e sua correção está vinculada à cotação 

do dólar comercial em virtude da produção de grãos sofrer os impactos da variação 

cambial da moeda devido à variação do preço dos insumos e defensivos que 

acompanham o preço do dólar. 
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4.3 Preços de Venda 

 

O preço do arroz depende das oscilações da produção, não só em nível 

local, regional e nacional, como também de outros países, que influenciam os 

preços, a política de importação do Governo, o credito para armazenamento, os 

estoques reguladores do Governo e o custo do credito de custeio. 

Na safra de 2015/2016 o preço de venda da saca de Arroz de acordo a 

CONAB é de R$ 48,00 a R$ 60,00 dependendo da região, em Lagoa da Confusão o 

preço da saca de Arroz é R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), (CONAB, safra 2015). 

No entanto, como em todo produto comercial, também prevalece a lei da 

oferta e da procura, onde de acordo com a demanda o preço oscila, quando há 

muito arroz no mercado o preço despenca chegando às vezes abaixo do mínimo, 

não cobrindo nem mesmo os custos da lavoura.  

 

4.4 Aspectos Ambientais 

 

Antes de tudo vale ressaltar o que o CONAMA, Resolução 001/86, define 

como impacto ambiental (BRASIL, 1986): “(...) considera-se impacto ambiental 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades que, direta ou indiretamente, afetam: I – a saúde, a segurança e o bem-

estar da população; II – as atividades sociais e econômicas III – a biota IV – as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente V – a qualidade dos recursos 

ambientais”. 

Ao ver este panorama traçado pela resolução, então todas as atividades 

que o homem faz deve passar por este crivo, para que assim sejam analisados 

todos os aspectos e busquem alternativas que concorram para o meio ambiente. 
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O mundo na atualidade está em alerta devido a mudanças climáticas e 

suas consequências, a degradação do meio ambiente é constantes e cada vez mais 

irreversíveis. 

O Tocantins está em alerta devido à seca severa nos maiores rios da 

região do Vale do Araguaia, onde se concentra maior parte das lavouras de Arroz do 

Tocantins, o Arroz irrigado.  

O licenciamento ambiental para a orizicultura está previsto na legislação 

federal (Resolução nº. 237 de 1997) do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA, 1997). No Tocantins o órgão que licencia, regulamenta e fiscaliza os 

licenciamentos de atividades agrícolas é o Naturatins, além de ser monitorados pela 

Secretária Estadual de Meio Ambiente e pelo Comitê de Bacias do Rio Formoso. 

A atividade agropecuária aparece como grande responsável pela 

degradação intensa das águas. As águas de muitos cursos hídricos, antes 

consideradas inalteráveis, chegaram ao limite, em que não se recomporão de forma 

natural. Muitas fontes naturais de água acabaram devido ao mau uso e manejo 

incorreto dos mesmos. 

 As práticas inadequadas de manejo agrícola têm interferido na 

degradação dos solos. A degradação do solo, devido à erosão hídrica, diminui sua 

capacidade produtiva. Isto pode ocorrer naturalmente no ambiente, todavia com a 

ação contínua do homem, há uma aceleração neste processo de erosão. É muito 

importante estudar e saber a importância do desgaste do solo causada pelo uso 

indisciplinado, pois desta forma pode-se buscar uma manutenção melhor para a 

produtividade e, também, a conservação ambiental, assim há a sustentabilidade do 

agro ecossistema (PANACHUKI et al., 2006).  

Para Gomes (2004), os impactos ambientais negativos que podem ser 

gerados pelo sistema de produção de arroz irrigado, os quais se não controlados, e 

até mesmo evitados, podem criar problemas sérios de perda de qualidade ambiental 

que, muitas vezes, são excessivamente árduos para solucionar e até mesmo pagar, 

porém, alguns são de caráter irreversível. No entanto, é óbvio que o custo mais 

benéfico, efetivo e acessível para o controle de danos ambientais é evitá-los antes 

de iniciar.  
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No ecossistema das lavouras de arroz irrigado, além da avaliação do 

impacto ambiental dos pesticidas sobre os recursos solo, água, fauna, flora, saúde 

dos trabalhadores rurais e consumidores, salientam-se a necessidade de monitorar 

o destino dos fertilizantes nitrogenados e fosforados e a emissão de gases 

provocadores de efeito estufa, em condições realísticas. Também merecem atenção 

os possíveis impactos provocados pela deriva de aplicação aérea de pesticidas, bem 

como o destino das embalagens nas propriedades rurais e urbanas, evitando-se, 

desta forma, a contaminação do solo e dos mananciais hídricos, e, 

consequentemente, os riscos para a saúde humana e animal. 
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 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi estruturado por meio de levantamento bibliográfico e por 

meio de informações quantitativas e qualitativas sobre a Cadeia Produtiva do Arroz 

irrigado do Município da Lagoa da Confusão. 

Gerharot e Silveira (2005) afirmam que uma definição para pesquisa 

bibliográfica pode ser entendida como a primeira etapa de toda pesquisa, 

fundamentando-se em fontes escritas. 

Também foram feitas pesquisas de campo para conhecer os desafios e 

perspectivas, bem como caracterizar a produção, consumo, tecnologias 

empregadas, infraestrutura logística e levantar questões praticas que constituem 

pontos de estrangulamento da cadeia produtiva do arroz do Tocantins.  

O agronegócio da cultura do arroz em Lagoa da Confusão dispõe de 

dados referentes à cadeia produtiva (área cultivada, tecnologias do cultivo, 

transporte da produção, beneficiamento e comercialização), ciclo e períodos 

(implantação, crescimento e estabilização).  

Foi realizada pesquisa de campo, bibliográfica e documental junto aos 

órgãos especializados no tema, como: Embrapa, IBGE, IBAMA, Secretaria estadual 

de Meio Ambiente, APROSEL (Associação dos produtores de sementes de 

várzeas), a fim de obter os dados com informações inerentes ao assunto objeto 

deste estudo. 
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RESULTADOS E DISCUSSOES 

 

Na atualidade o Tocantins é visto como um promissor produtor de arroz, 

pois a produção desse grão só tem aumentado nos últimos anos, a produção de 

arroz no estado é feita tanto em terras altas como em terras baixas (várzeas), onde 

a produção de arroz irrigado (terras baixas) está concentrada nos municípios de 

Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão. No estado a produção está 

concentrada em mais 250 orizicultores, 50 desses se concentram na região da 

Lagoa da Confusão (APROSEL, 2016). 

Parte da produção do arroz irrigado da lagoa da Confusão é 

comercializada ainda em casca, e o arroz beneficiado é vendido no próprio estado e 

demais estados do Brasil.  

O volume da produção do estado é suficiente para abastecimento da 

população regional e gerar excedentes, porém, o estado ainda recebe arroz de 

outras regiões, pois a apesar do estado ter um grande potencial em produção tem 

uma carência enorme em armazéns, enfim, esse fator justifica a comercialização do 

arroz logo após a colheita.  

No manejo da lavoura um dos problemas encontrados é escassez da 

água nos rios, ocasionada pela falta de chuva, além da falta de água para irrigar a 

lavoura, a falta de umidade no solo e o excesso do sol propicia a proliferação de 

fungos causador da Brusone (Pyricularia grise), doença no arroz, que se não 

controlada com fungicidas pode levar a grandes danos até mesmo a perca da 

lavoura. 

A orizicultura tocantinense possui características importantes a serem 

consideradas, tais como: Programas de incentivo à atividade, existências de 

cooperativas consolidadas, condições climáticas favoráveis, grande potencial para o 

aumento de área, existência de associação de produtores de sementes, que estão 

em busca de selos de qualidades (APROSEL). Enfim, a cadeia produtiva do arroz 

irrigado da Lagoa da Confusão está consolidada e sugere-se criar campanhas de 

valorização da qualidade e quantidade do arroz produzido na cidade, com o intuito 

de ampliar o mercado consumidor.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na busca de informações para realização dos estudos ora expostos, 

vários elementos e aspectos do setor que compõem o agronegócio da cultura do 

arroz irrigado em Lagoa da Confusão foram sondados. 

Pesquisas bibliográficas e visitas “in loco” foram realizadas e 

documentadas em diversos setores e órgãos vinculados com as atividades dessa 

importante cadeia produtiva. Os dados obtidos foram tabulados e analisados e, 

transformados em elementos para o cumprimento dos objetivos estabelecidos 

através das metas. 

A coletânea das informações e a conclusão dos resultados apresentados 

não esgotam o assunto estudado, nem tem pretensões de ser um trabalho acabado. 

Ao contrário, estabelece mais um ponto de referência para outros 

importantes estudos relacionados a esse segmento das atividades agrícolas em fase 

de retomada do seu crescimento na formação econômica e social do Estado de 

Tocantins. 

A companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), através de suas 

publicações coletivas ou individuais de seus pesquisadores foi o fornecedor do maior 

acervo documental relacionados ao assunto estudado. Não menos importantes 

foram, dentre outros, a Associação de Produtores de Sementes de Várzeas 

(APROSEL) e Secretaria Estadual de agricultura do Tocantins. 

Com o intuito de caracterizar a cadeia produtiva do Arroz irrigado buscou-

se então, apresentar as diversas fases de uma cadeia produtiva estabelecida, pronta 

para oferecer sua contribuição ao desenvolvimento econômico e social do Estado.  

Dessa forma, os estudos do agronegócio do arroz irrigado em Lagoa da 

Confusão foram apresentados em quatro distintos capítulos, sendo o último, aquele 

que retrata especificamente a situação atual no Estado. Neste sentido, reforça-se e 

expõe os resultados obtidos quanto aos objetivos e hipóteses formuladas no inicio 

desta pesquisa para que se concluam os trabalhos. 
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Diante das constatações e das análises expostas é possível afirmar que o 

Agronegócio da Cultura do Arroz Irrigado em Lagoa da Confusão, encontra-se em 

fase de crescimento, contribuindo positivamente através da geração de empregos 

diretos e indiretos, cujos reflexos recaem na economia e no desenvolvimento do 

Estado, é possível afirmar ainda que a logística é parte essencial da produção do 

agronegócio, envolvendo a produção agrícola e pecuária e, para que os produtos 

sejam entregues com qualidade as etapas da logística que formam a cadeia 

produtiva devem trabalhar de forma integrada, completando uma à outra, sempre 

com eficácia e eficiência. Desta forma, os produtos serão entregues da melhor 

maneira possível permitindo que os dois setores cresçam e se desenvolvam, com as 

melhores práticas e os menores custos. 
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