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Expansáo da fronteira agricola
nos cerrados brasileiros: percursos da soja
das Miss6es até os lavrados de Roraima

Laura Maria G. Duarre'
Magda Eva S. de F. Wehrmann'

Resumo

Este rrabalho se propóe a discutir a expansáo da fronreira agrícola dos
Cerrados em direcáo aAmazonia Legal - csses biomas comportam a última
grande reserva de rcrras para a agropecuaria extensiva no Brasil. Foi
utilizado como escudo de caso o deslocamenro da cultura da soja para os
laurados' de Roraima. A ocupacáo da fronreira agrícola dos Cerrados 
sobrerudo na década de 1970 - viabilizou, na regiao, a producáo de graos e
as arividades pecuárias de forma empresarial, o que possihilirou a
inrensificacáo de fluxos de capital, nacional e multinacional, bem como a
adocáo de tecnologías modernas. Hoje. no contexto do processo de
expansáo da fronreira agrícola no Brasil, a sojicultura se desloca para os
cerrados das baixas latitudes e para o hemisfério none. Fica a pergunta,
como será a dinámica desse deslocamenro? Observa-se, por um lado, a
conccnrracáo de renda e dos sistemas produrivos em torno de grandes
fazendas de gado e de monoculturas mecanizadas e, por outro lado.
impactos negativos sobre os ecossrsremas, como por exernplo,

Professora do Cenero de Desenvolvimerao Susrentáve! da Univervidadc de Brasilia (CDS/UnB)
duanc-lauraéecds.unb.br

1 Pesquisadora do Centro de Desenvolvimento Sustenrave] da Universidade de Brasftia (CDS/UnB)

5 L1l'TIldos· Enclaves de cerrados na regráo de floresta do Escado de Roraima.
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o desrnatarnenro, a conversáo de áreas floresrais em áreas de agropecuária
(pasragens e lavouras temporarias] e a perda da cobertura vegetal primitiva,
com a remocáo da vegeracáo nativa para exploracáo económica. A hipótese
central desre rrabalho é de que, se houver o propalado deslocamento da
sojicultura em direcáo aos cerrados do Estado de Roraima, ele vai fazee coro
que essa regiáo passe a ser palco de confliros já manifestados anteriormente
em regióes rradicionais produtoras de soja.

Inrroducáo e urna pequena discussáo sobre fronteira

o cultivo e a expansáo da soja no Brasil sao mais que introducáo e
adaptacáo de urna cultura exótica, eles sao a expressáo dos esforcos

empreendidos pelo poder público para mudar o perfil da agricultura do
país. Recorren-se a dados secundarios para se entender especificidades
socioeconómicas e políticas de sua primeira tase: no Rio Grande do Su!'
com destaque para o cooperativismo, que reorganizou as relacóes
socioeconórnicas e políricas do seu seror agrícola e favoreceu a consolidacáo
de sua agricultura moderna.

A soja se rornou veror e um dos principais produros de expansáo do
modelo de producao agrícola denominado "Revolucáo Verde'", que foi
rransplanrado para as todas regióes brasileiras. Para explicar a chegada da
soja aAmazonia, é necessário conhecer seu desempenho nos Cerrados que
sao, ao mesmo tempo, elo enrre os ecossisremas do sul e do norte do Brasil
e rrajcro obrigarório a caminho das baixas laritudes. Mapear os caminhos

4 É considerada como primeira Fase do desenvolvimenro da sojiculrura no estado do Río Grande do
Sul o período que va¡ das prirneiras t")(perimenra<;óes - infcio do século XX -, aré a "indusrrializacáo"
de sua producáo - meados daquele século.

No mlcic dos anos 60 os instuuros de pesquisa e cscolas de agronomía existentes no Brasil foram
fortemenre influenciados pela segunda revolucáo agrfcola sob a égide dos EUA. Urna rápida
reorientacao para a difusáo de urn novo padreo tecnológico processou-~e nessas insrituicóes
concribuindo para a modermzncáo da agricultura brasileira (ioscalacáo de centros de recursos
genéricos, ampliacáo do inrer cámbio e convenios com uurdades de ensino e pesquisas americanos

que possibiliraram a aquisi'fio de equipamenros científicos. material bibliográfico, recursos
humanos treinados, capital financeiro para esrrurura de ensino, pesquisa e excens.íc rural, erc.l. Nos
anos 70, J. adocác do padrác tecnológico consolidado pelo processo de moderniza..áo da agricultura
denominado de Revolucáo Verde, significava a abertura de um extenso mercado de máquinas,
implementos, sementes e insumes agroquímicos.
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percorridos pela soja da Rcgiáo das Missócs" até o hemisfério norte do

Brasil, aos laurados de Roraima (Mapa nv 1), passa pelo entendirnenro de
todas as fases da sojicultura no país, que remete ao resgate dos pnmeiros
esforcos. espontáneos ou dirigidos. empreendidos para adapta-la as
condicóes edafoclimáticas das diferentes regi6es btasileiras.

Mapa 1: Deslccamenro da sojicultura no Brasil'

Os Programas de Desenvolvirnenro para a Amazonia, em sua primeira fase,
fim dos anos 60/início dos 70, davam preferencia aos prcjeros agropecuários,
o que significava pecuária extensiva, a quem eram destinados 75% dos
recursos (Tavares et al. 1979: 183); a industria ficava com 230/0; o restante era
para servicos. Todo planejamento para essa rcgiáo era desenhado para se
incorporar ao processo produtivo novas áreas, as fronteiras ag;rícolds. Discuriu
se muiro o seu significado, bastante importante para os planificadores da
época. Marrins (1975:45-7) as via como

um espalTo social e um tcmpo histórico, nos quais os diferentese os desiguais
se encontram e desenconrram em constantes relacóes de confliros e tensáo,

6 Regiáo do noroeste do Rio Grande: do Sul e foí pioneira em producáo e expenrneneacao com soja.

A prime ira grande expansáo da sojiculrura foi do estado do Rio do Grande do Su! para o estado do
Paraná; Sáo Paulo fo¡ bastante importante no desenvolvimenro da cultura, scbrerudo com rclacáo

apesquisa: a reglao dos Cerrados foí incorporada pela cultura a partir dos anos 1970; a Amazonia
Legal é o IOCUi da expansáo recente.
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e nos quais o outro é percebido como alguém inferior, selvagem e que pode
e é dominado e explorado.

Fronreira agrícola, do ponto de vista do capital, pode ser entendida como
"relacáo social de producáo", com funcóes específicas, segundo Silva
(1982: 115-6). Para Figueiredo e Trigueiro (I986:202) ela é área potencial,
nao apenas de arividades económicas, "mas também como espa<;:o

socialmente definidol ... lem que vários atores sociaisl ... lcompóern complexa
[fama na qual inrervém varios fatores económicos, políticos e sociais",

Para Berrha Becker o debate sobre ocupacáo da Amazonia deve
considerar suas especificidades: para o capital da representa possibilidades
de reproducáo e para o Estado é urna regiáo estratégica, que ele renta

cstruturar e controlar (papel geopolítico e de seguranca nacional), um fator
de "inregracao da nacáol. .. lum espa~o social e polírico, que pode ser
definido como um espa<;o nao plenamente estrururado, potencialmente
gerador de realidades novas" (I 990: 16-7).

Vale a pena ressaltar que os Cerrados nao foram, durante muito tempo,
considerados como um grande recurso potencial, no que tange aexploracáo
de seus recursos naturais, nos moldes do modelo desenvolvimenrisra. Tal
enfoque de inrcrprcracáo mudou a partir da década de 70. AJgumas
coridicóes foram atendidas para que essa rnudanca se eferivasse,
especialmente de ordem polírico-insrirucionais e tecnológicas, dentre as
quais podemos citar a título de exemplo: políticas de irnplanracáo de infra
estrurura: de linhas de crédito rural subsidiado a raxas de juros muito abaixo
do mercado; forre planejamento e interferencia estatal; existéncia de
modelos de desenvolvimenro agropecuário aprovados para os países
desenvolvidos e adorados no Brasil; criacáo do Centro de Pesquisa
Agropecuária dos Cerrados - CPAC, da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - EMBRAPA; desenvolvimenro de pesquisas e recnologias
voltadas a correcáo dos solos e utihzacáo de insumos modernos para a
agropecuária; convenios governamenrais com insriruicóes nacionais e
internacionais de pesquisa e desenvclvimento. erc..

Assim, a rcgiáo dos Cerrados, espeeialmenre o Centro-Oeste.
configurou-se, a partir das duas últimas décadas, em urna regiáo de fronreira
agrícola aberra aos fluxos migratórios nacionais e intcmacionais e aos
padróes rnais modernos de capital e de tecnología inrensivos, parámetros
esres definidos pelos processos da globaliza<;áo da cconomia.
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Em trabalho anterior (Duarte et all, 1998), dernonstrou-se que a
ocupacao dos Cerrados, especialmente do centro-oeste brasileiro, ocorrida
nas tres últimas décadas, rransformou consideravelmenre o perfil da regiao,
bem como a relacáo entre as populacoes ali.adapradas e o meio ambiente,
alérn de acelerar a diminuicáo da biodivcrsidade. As recentes rransforrnacóes

na estrurura socioeconómica e tecnológica se retlerem em muitos aspectos,
especialmente nos processos produrivos e nos padróes sócio-culturais. Em
alguns municípios, com a migrac;áo rambém de capitais ocorreu a
concenrracáo fundiária que, por sua vez, aumcntou o éxodo dos pequenos
produtores rurais: em outros, o processo migratório alimenrou a ocupacáo

urbana acelerada e desorganizada (a rcgiáo teve raxas superiores a média
nacional, somente a área central dos Cerrados teve a populacáo duplicada e
a populacáo urbana do centro-oeste cresceu 7800/0 em apenas trés décadas),
o que rambém irnpactou negativamente o rneio ambiente e provocou a
especulacáo imobiliária, a desagregacao e a expulsáo da populacáo local. Os
impactos ambienrais observados sao func;ao das rnudancas nos processos
produrivos, no uso de recnologia, nos comportamentos e na organizacáo
social, consriruindo-se, portanto, em resposta do ecossistema as acócs

humanas ali desenvolvidas,
Pode-se observar que, sem sombra de dúvidas, varios aspectos devem ser

considerados quando se discute a cxpansáo da fronteira agropecuária,
especialmente da cultura da soja no bioma dos Cerrados. Em primeiro
lugar, a importáncia do bioma dos Cerrados, que ocupa 2,04 milhóes de
quilómetros quadrados, em torno de 25% do território brasileiro, com um
rereo da biora brasileira (calcula-se que mais de 40% das espécies de plantas
lenhosas e 50% das espécies de abelhas sejam endémicas) e 5% da fauna e
da flora mundiais. Em segundo, que apenas 300/0 das especies existentes nos
Cerrados enconrram-se inventariadas. Por último, que a perda da
biodiversidade e erosáo do solo remete, segundos dados do Minisrério do
Meio Ambiente, aperda de 6 a 10 quilos de solo por erosáo para cada quilo
de graos produzido, a desertificacáo de grandes áreas, a alteracáo da
profundidade do lenco] freárico e da qualidade da água porável, a
conraminacáo dos solos e das águas pelo uso massivo de fertilizantes e
pesticidas carreados para os cursos d' água, e a rernocáo de mais de 80o¡() da
vegeracáo nativa para exploracáo económica. Assim senda, as conseqüéncias
sócio-arnbienrais decorrenres da expansáo da fronreira agropecuária na
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regiao ganham vulto e envolvem diferentes posicóes, especialmente quando
se trata dos cerrados da Amazonia.

O debate sobre o avance da agricultura moderna. em direcáo a rcgiócs
ondc da nao é preponderante. tem incorporado a quesráo do meio ambiente a
suas discussóes. A expansáo de producáo na Amazonia passa hoje pela
agrega.;:áo de novas conceitosao desenvolvirnenro''. remetendo a discussáo para
a nocáo de susrenrabilidade, sobrerudo se essa producáo estiver relacionada com

recursos naturais, como é o caso da soja. Mesmo que o modelo de producáo
nao sofra alteracóes significativas, ele tende a se adequar ao seu momento
histórico - por exemplo, as insriruicócs internacionais que financiam projeros
"de desenvolvimenro" em Roraima renrarn impar sua ídeologia ambiental. O
Primeiro Plano de Desenvolvimento de Roraima 92/95 (1 PDR) rraz em seu
texto (1992: 13) a seguime assertiva: "O modelo tradicional de intervencionismo
estatal absoluto fáliul...1As iinbas mestras da Politica de Desenroirimento
Regiorldll. ..lse assentam nospilares ecologia e temologia", Wehrmann (1999:219)
acrescema que, além dos pilares citados pelo 1 PDR, "a rcrracáo do Estado
Nacional da conducáo do planejamemo regionall. ..lfezcom que as unidades da
federacáo buscassern diversificar suas fontes de financiamento. através de
projeros de parcerial. ..\com organismos internacionais".

Uro breve olhar histórico sobre a soja no Brasil

Foi no Rio Grande do Sul que a soja passou a ser referencia da agricultura
moderna no Brasil; em roracáo com o trigo no sul e com o milho nas demais
rcgiócs. ele retratou os espaltos ocupados pela rcuolucdo rerae no setor
agrícola brasileiro; foi também nesse estado que ocorreu a introducáo de
novas variedades, utilizacáo e adaptacáo de máquinas e implementos e,
comércio e industnalizacáo de soja. As primeiras notícias de cultivo de soja
no Rio Grande do Su] sao de 1901; em 1914. a Escola de Agronomia e
Veterinária tenrou fomentar o seu cultivo. Havia curiosidade e poueo
conhecimenro sobre sua urilizacáo: da foi utilizada inclusive para
"fabricacáo de café'" - além da alirnenracán de suínos e humana.

8 Nos anos L970. período em que foram desenhados m grandes projeros para moderurzar a
agricultura dos cerrados, o termo desenvolvimenrc era utilizado pelo plaueiamenro público como
sinónimo de crescimenro económico.

9 A soja era torrada e menda para ser consumida da ruesma m aneira como os graos de café
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As csracócs cxpcrirnentais de Santa Rosa e de Viamáo" semearam soja

pela primcira vez em 1921; o primeiro cultivo fora de esracáo experimental

foi em 1923, remito a Regiáo das Missóes e Alto Uruguai; em 1938,
ocorreram as primeiras exporracóes (180 t para a Alemanha). A soja só
apareceu nas estatísricas oficiais gaúchas em 1941: área - 702 ha, producío
- 457 te rendimento de 651 kg/ha. Nos anos 50 seu cultivo se disseminou

por todo estado, devido aos incentivos dados ao trigo. Utilizavam-se as
mesmas áreas e máquinas: trigo no inverno e soja no veráo (Magalháes,
1981:18).

A expansáo da sojicultura foi favorecida pela irnplanracáo do parque

industrial, ela fornecia matéria-prima para a indústria e era consumidora de

seus produtos. Pequenas esmagadoras do interior do país aproveitaram suas

esrruturas e passaram a processar soja, pressionando a demanda por graos.
Instiruicóes de pesquisa que desenvolviam trabalhos desde a da década de
30, lancararn a primeira variedade em 1%0. O or~amento resrriro das
insriruicóes públicas fez com que empresas da cadeia soja" se mobilizassem

criando o Instituto Privado de Fomento aSoja (lNSTISO)A), que passou a
ser um dos provedores do Instituto de Pesquisas Agronómicas (IPAGRO).
Foram feítos convenios com instituicóes privadas e públicas do seror

agrícola, tanto de pesquisa quanto da cadeia produtiva.
No estado do Paraná, o inreresse pela cultura da soja era quase

inexistente até os anos 50. Ouas forres geadas, 1953 e 1955, fizerarn com
que os agricultores do norte e noroeste do estado buscassem alternativas
para minimizar suas perdas. No sul paranaense, infesracóes na cultura do

arroz aliadas ademanda da industria, levaram os rizicultores a se inreressar
por ourros cultivos; mas o crescimento mais significativo da producáo de

soja ocorreu no Sudoeste e Oeste do estado com a migracao gaúcha (Kaster

et al, 1981 :22-4).
Em Sao Paulo havia pesquisa com soja desde o século XIX. A Secretaria

de Agricultura promoveu, nos anos 20, viagens aos EEUU com o objetivo
de buscar materiais para experimentos de introducáo e adapracáo de

10 Estes municipios localizam-se na Regiáo das Missóes, pó]o pioneiro de difusáo da soja no Rio
Grande do Sul, ramo no que se refere aproducáo, quamo aexperimenracáo.

] 1 Compreende-se por cadeia soja rodas as arividades e arares envolvidos a jusanre e a montante com
sua producáo, comercializacáo, induscrializacáo, disrribuicáo e consumo dos gráos e de seus
derivados.
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variedades; nos anos 50, as pesquisas foram ampliadas; nos anos 40 a
producao apareceu nas csrartsticas. A indúsrria paulisra de óleos comcstfvcis
se inreressou por soja após crises na producáo de algodáo e a resrricóes na
aferra de amendoim e mamona. A Campanha da Cultura da Soja e o Plano

Nacional de Abastecimento (Miyasaka & Medina. 1981 :25) sáo dos anos 50;

nos anos 60 a pesquisa foi consolidada e diversificada. As pesquisas
conduzidas em Sao PauIo e Minas Gerais foram fundamenrais para a
sojiculrura dos cerrados do Cenrro-Oesre (Sediyama er al, 1981 :36).

Com relacáo a Amazonia Legal, Horréncio Paro e Eugénio Santos
escreviarn em 1981 que a "inrroducao da soja em escala comercial no Estado
do Maco Grosso é fato da maior irnportáncia para a sua evolucáo
sociocconómica" (p. 40). A migracáo de sojiculrores para o estado fez
crescer a demanda por recnologias para a producáo na rcgiáo. Havia, nos
anos 80, resultados de adapracáo e desenvolvimenro de rnareriais para as
condicóes edafoc1imáticas rnaro-grossenscs, bem como resultados de
pesquisa em outras áreas. A producáo esradual era inibida pelas condicóes
da infra-estrurura regional e pela reducáo dos recursos públicos de incentivo
aagropecuária, sobrerudo para regióes específicas.

Maranháo, Mato Grosso, Tocanrins, Rondónia e Piauí eram
considerados "regiáo com potencial para a cultura" (Kasrer & Bonaro,
1981 :59); no Maranháo, o crescimenro da soja deu-se por grandes projeros.
Foi feiro um grande esforco oficial para incrementar essa cultura nesses
estados, sobrerudo no que concerne aCiencia & Tecnologia:

a pesquisa está igualmente empenhada em desenvolver urna tecnología
específica para producáo de soja em rcgióes de latitudes menores de 15"'5.
fu perspectivas de obrencáo de cultivares especificamenre adaptadas a
baixas latitudes, bem corno de conhecimenros sobre o manejo da cultura,

sao excelentes e inéditas no mundo (op. cit. p. 64).

Os primciros rrabalhos com soja no Amazonas sao da segunda metade dos
anos 70. O Instituto de Pesquisa da Amazonia (INPA), Manaus, criou a
Divisao de Ciencias Agronómicas para intensificar suas pesquisas em
variedades, adubacáo e corrccáo do solo, firossanidade e foropenodisrno"

12 l-oroperiodismo é a capacidade de o compnRlemo do dia (fotopcrfodo] deeerrninar o Ciclo das
plantas. NJ. soja esse ciclo é regulado pela producto de hormónios, que por sua vez sao produzidos
na ausencia de luz. Lugo. quanw maior o comprimenro do dia. maior o número de dias necessanos
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(Yuyama et al, 1981:55). A identificacáo do gene que retarda o início da
producao dos horrnónios na soja que desencadeiam o florescimenro e a
rnaturacáo por Hartwig e Kiihl em 1979 foi fundamental, segundo Souza e
Busch (1998:359) para o desenvolvimento de cultivares para baixas
latitudes.

Soja e cooperativismo

Há registros de urna primeira experiencia de cooperativismo no estado do
Rio Grande do Sul ern 1901, trarava-se de urna cooperativa de crédito, nas
colonias alemás. Oficialmente, ele data de 1911. Segundo Duane
(1986:36),

visando a organizacáo dos agricultores, o De. José Srefano Paterno vcio da
Italia. contratado pelo Minisrério da Agricultura e Comercio Brasileiro. e

crion 16 cooperativas. que riveram como finalidade o beneficiamenro dos
produros coloniais. o fornecime nro de crédito, recnologia e implementos

aos colonos.

o associativismo gaúcho foi criado pelo poder público, sendo as
cooperativas de producáo as primeiras a serern esrirnuladas corn o objetivo
de favorecer a racionalizacáo da producáo agrícola, orientando as unidades
no sentido de se romarem "rnais modernas". O objetivo era inserir a regiáo
nos padróes de acumulacáo do centro do país, por meio da producáo de
alimemos. O Estado favorecia a organizacáo dos produtores", pois via no

para que a planta acumule a quanndadc de hormónios qlle desencadearáo seu Ilorescirncnro e,
posteriormente. vua maruracáo (Major, 1980; 1O). Assim. urna varicdade de soja, que é lima cultura
de vcráo, que possui cido longo cm altas lamudes, apresenrara ciclo cuno em baixas laritudes,
devido JO acumulo de horas escuras cm menos tempo. Esse fenómeno fel com que as variedades
inrroduzidas e cultivadas 110 sul do Brasil nao conseguissem produzir em baixas latitudes porque se
roruavam altamente precoces.

13 Em 19'50 foi regulamenrada a [e¡ que favorccia a organizacáo das cooperativas para a mecanizacáo.No
período 1960-7'5, pnnopalmenre. o Instituto de Colonizacáo e Reforma Agraria (INCRA) foi
encarregado pelo Minisrério da Agricultura de dar assisténcia técnica e recursos financeiros as
cooperativas, sobremdo áquela. econonucamenre ineflciemes, para que se Jnlq;r.l55Clll i~ graudes. com
o objetivo de serem mars comperlUvas no mercado (Schneider &. Lauschner apud Duarre, 1')')7:8'5).
No final do referido período, o governo comecou J cancelar incentivos uiburarios e <1 reducir crédiro,
para as cooperativas. o que.l-~ insenu de forma dchninva no mercado como "empresas".
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cooperanvlsmo urna possibilidade concreta de incrementar suas polüicas
agrfcolas", dentre das a expansáo da rririculrura" e fazia invesrirnentos ern
infra-estrurura na regiáo.

O envolvimento direro das cooperativas na cadeia trigo fez com que das

se rornassem dinámicas e profissionais, nos moldes do padráo económico

vigente. Elas passaram a fazee a ponte entre produrores, insriruicóes públicas

de fomento e mercado consumidor. As cooperativas lidavam com as
políticas oficiáis, com os mercados dos produtos e comercializavam a
producao, das se rornaram o locus de acesso as novas tecnologías e ao crédito

oficial, subsidiado. Elas eram, rarnbérn, agencias de propaganda utilizadas
pelo governo para a modernizacáo e profissionalizacáo da unidade

produtiva (Duarre, 1992:2); atuavam para que as unidades agrícolas
adquirissem perfil empresarial, comportando-se como organizacáo
económica e como alternativa a penerracáo do capitalismo na agricultura 
os produrores de Roraima se organizaram também em urna cooperativa"

para negociarcm, sobrerudo, coro o poder público. Esse modelo de
cooperativa agrícola foi difundido para as demais rcgiócs do país, com as
chamadas grandes culturas, que sao os pnncipais graos produzidos no país,
sobrerudo aqueles que ocupam grandes superficies, como por exernplo,
arroz, café, feijáo, mílho, soja.

O cooperativismo ligado as arividades agropecuarias na Amazonia
Legal, até o inicio dos anos 90, enconrrava-se bastante incipiente. Segundo
o Anuário Estarísrico do Cooperarivisrno Brasileiro, em 1991, havia no país
3.440 cooperanvas, das quais 1.357 de producáo agropecuaria: apenas 8%
do toral e 12% de producáo agropecuária estavarn ali situadas. O avan<;:o do
associarivismo na rcgiáo foi considerável (Tabela nO 1): o número de

cooperarivas foi mulriplicado por trés em dez anos e as de producao
agropecuária e de gráos quase dobraram.

14 A Comissáo de Organizacío da Tririculrura Nacional (COTRIN) foi criada em 1957, com o

objetivo de fomentar a producáo de trigo pelas cooperativas (Duane. 1986:44). O Estado
condicionou a maior parte dos incentivos dados a rririculrura a formacáo de cooperativas.

15 O trigo roj incorporado a dieta alimentar dos brasileiros no século :XX. Seu consumo era mais
imporranre no seror urhano. em indusrrializacáo. que pressionava o poder público por
aprovisionamenro alimentar barato das classes rrabalhadoras. Desde enráo "o trigo foi objeto de:
sucessivas políticas do govetno federal, que buscava reduzir a dependéncia do país com relacáo as
importacóes" (Wehrmann, 1999: 1l7).
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Tabela N° 1: Cooperativas de Producío Agropecuária na Amazónia
Legal, Por Estado - 1991 E 200\.

Arnazónia Cooperativas Cooperativas Cooparivas Cooperativas Co°rracivu
Legal (lOwl de producao de graos de soja e arroz
(estados) agropecuaria

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001

Acre 04 04 04 02 01 - - - 01

Amap.i U 4') 07 18 01 - - - 01

Amazonas 24 61 09 06 - - - -

Maranhao 96 145 S6 58 03 14 - 01 OJ U

Maro Crosso 59 161 40 47 11 13 05 06 10 11

ParJ. 49 299 23 110 02 OH 02 07

Rondónia 22 92 16 36 08 04 - 05 04

Rorairna 04 18 03 07 01 DI

Tocanrins 11 53 11 28 01 05 0.1 01 05

Tow 282 878 169 312 27 45 05 10 l3 41

Fome: OCB. Anuario Estausrico do Cooperativismo Brasileirc. 19')1 e 200 l. Brasilia.

A tabela acima permite compreender a trajerória do cooperativismo regional
na Arnazónia Legal: o primeiro ponto a destacar é que em dez anos o
número de cooperativas cresceu 211 %, as de soja dobraram e, as de arroz
aumentararn em 780/0. fu cooperativas de graos, que representavam 160/0
das cooperativas agropecuarias em 1991, caíram para 14% em 2001, isso
porque os agricultores já se organizavam antes e os pecuaristas passaram a se
interessar pelo associativismo só recen temen te. O segundo ponto concerne
acultura do arroz, fica evidenciada sua importancia na rcgiáo, ele ainda é

bastante utilizado para abertura de novas áreas para a agricultura moderna.
Pode-se deduzir que ele foi, e continua sendo, a cultura estruturanre de
áreas", para a posterior penerracáo da soja, argumento reforcado pela Tabela

16 A Cooperativa de Producao Agropecuaria do Extremo Narre Brasileiro foi criada com aurorizacáo

expressa no inciso IV do An. 40 do Decreto n'' 1934-E/98 que criou a Frenre Integrada de
Deseuvolvimenro Rural de Roraima.

17 A nzicuirura é considerada urna cultura estrururante de novas áreas por ser utilizada para a abertura

de novas áreas, com as segninles [nncóes: incorporar o solo ao processo produnvo. fornecer

alimento para os migranll:~ e gl:rar renda.



na 1; o terceiro deles é o papel de vanguarda que tem o estado do Mato
Grosso com relacáo ao cooperativismo de soja na regiáo, por último cabe

ressalrar que o número de cooperativas agropecuárias no Para foi quase
multiplicado por cinco. Passou a ser expressiva também a presen~a do
cooperacivismo agropecuario ligado a soja nos esrados do Maranháo e
Tocantins. Este dado rnosrra que as organizacóes cooperativas acompanham
a dinámica do avance da tronteira agrícola e, de forma especial, a dinámica

dos produros com forre potencial e possibilidades de insercáo no mercado
internacional. Resguardando a rernporalidade dos dados, tuda indica qne,

na Amazónia Legal, o cooperativismo vai ser um elemento dinamizador e

consolidador [amo da cultura da soja, guanto do complexo a ela ligado,
visto que ele está se deslocando para a Regiáo Norte com a mesma

configuracáo que apresenrou nas outras rcgióes do país.

Entretanto, como já aponrado anteriormente (Duarte, 1997b), é
necessario, hoje mais do que em qualquer outro momento histórico, que o
cooperativismo assurna nao apenas sua face empresarial mas que rambém
invista em pesquisa científica e tecnológica, alargando as condicóes efetivas

de respostas a populacáo, ern termos de um desernpenho económico
companve! com as demandas por melhor qualidade de vida e pela
preservacáo ambiental, demandas estas cada vez rnaiorcs e mais exigentes.

Soja em baixas latitudes e altas altitudes

A producáo de soja ocorreu no Brasil de forma e localizacáo tao distintas,

que desde 1980, se convencionou dividi-Ia em regióes "tradicional" (sul do

país e Sao Paulo): "em expansáo", totalmente situada no Brasil Central" e
sul do Maranháo, nos cbapadoes" e; regiao "potencial" (Mato Grosso,

Tocantins, Rondónia, nordeste do Maranháo e sul do Piauí). Nesse período

já havia pesquisa agronómica com soja em quase toda Amazonia Legal e
regióes do Nordesre, no entamo nao havia diretivas oficiáis que indicassem
inreresse das pohricas públicas em incrementar a producáo nessas regiócs.

18 Oeste de Mirias Ger<lis, Coi.is, Maro Gro~~o do Snl, vul de Mato r,ro~~u e oeste da Bah¡a.

19 Trata-se de grandes planicies, ero altitudes superiores a 700m, ero média, enconrradas no Brasil
Centra].
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No Sul do país, a evolucáo da cadeia soja de u-se a partir de experiencias

locais, com respaldo tecnológico e intercambios internacionais. Nos
Cerrados, esse processo ocorreu de maneira distinta, as Políticas Públicas
fomenraram a ocupacáo desses grandes uazior" pela agricultura moderna,
com um pacote tecnológico, para a rcgiáo, pronto. Os baixos preyos da rerra,
aliados aos incenrivos financeiros oficiáis e as condicóes favoráveis de

mercado fizeram com que a producño de soja pcnerrasse rápidamente nas
regióes de cerrado e se consolidasse como a arividade primária de maior

rentabilidade por área.

A medida que as áreas mais próximas dos pólos industriáis iam senda

incorporadas, tinha-se aumento do preyo da terra, o que levava investidores

a buscar terras cujos preyos perrniriam aquisicáo de grandes superfícies,
como na Amazonia. Além do deslocarnenro natural, havia incentivos

oficiais para grandes projeros concebidos para ocupar os espayos vazios. seja
por motivos ideológicos, seja para colocar no mercado internacional
produros oriundos do extrativisrno, como madeira e minérios. Mesmo que

a iniciativa privada renha tido grande importancia nesse processo, para
Kiramura (1994:35)

Sem dúvida, o aspecto mais mareante do desenvolvimenro recente da
Amazonia é o papel destacado que o Estado assumiu. Papel vistvel na
consrrucáo da malha viaria, que permitiu a ocupacáo de diferentes parres
do seu rerricório: na política de incentivos fiscais do FINAM e da
SUFRAMA; na colonizacáo oficial e particular dirigida na
Transamazónica, ao longo da BR-364, em Rondónia e noroesre de Mato
Grosso; e, especialmenre, ao favorecer a implcrnenracáo de grandes

projeros minero-metalúrgicos na sua parre oriental.

o papel do Estado foi decisivo nos diferentes períodos e políticas de
colonizacáo", desenvolvimenro e inrcgracáo da Amazonia. O artigo n? 199

10 Para Shik¡ (1997:147), a arca explorada nos Cerrados seria multiplicada por guarro no periodo

1970 a 2000, mas paslagens cultivada.'. ainda sáo a arividade que rnais incorpora .irea ao processo
produtivo.

11 Cclonizccáo aqui entendida como "toda arividade oficial ou panicular destinada a dar acesso a

propnedade de [erra e a promover seu aproveitamcnto económico, mediante exerdcio de arividades
agrj(ola~, pecuarias e agroindusrriais, arraves da divisáo em lotes cu parcelas" (Art. 50 do decreto

59.428 apud Santos, 1993:47).
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da Consriruicáo de 1946 tinha como objetivo favorecer a cxccucáo do Plano
de Valorizacáo Económica da Amazónia (PVEA). O PVEA e a
Superinrendéncia" instituida para administrá-lo, que foram remodelados e
redefinidos até durante os governos militares, sern, cornudo, terern sido
teiras modificac;óes de fundo; mantiveram-se os rnesrnos objetivos quanro

ao ripo de arividades a serem contempiadas' e o publico-alvo. O
planejamemo estatal para a Amazonia Legal nao rinha inreresse específico
pela culrura da soja, seu alvo era m as arividades para as quais a regiáo tinha
vanragem comparativa. A sojiculrura se desenvolveu em regióes que
possuíam condicóes edafoc1imáricas apropriadas e infra-esrrurura necessária
para sua producáo e cornercializacáo, pois se trata de urna atividade
forrernenre dependeme de boas condicóes de transporte, por ser integrada a
indústria a montante e a jusanre, Os dados da Tabela nv 2, em anexo,
confirmam a hipótese de que o crescimento da producáo de soja nesta
regiáo é mais urna exrcnsáo do que ocorreu nos Cerrados do que de suas

políticas específicas.
Foi dentro desee contexto que o estado de Roraima vislumbrou a

possibilidade de produzir soja em seus lacrados. No que concerne a
pesquisa, em 1989, a Secretaria de Agricultura do esrado e a EMBRAPA
"juntaram esforcos com os produrores e implanraram um projero de
validacáo de reenologia denominado mutirdo da soja" (Gianluppi:2). Com
relacáo a producáo, a reducáo dos recursos federais para a regiáo levou as
autoridades locais, por inrermédio da planihcacáo estadual. a buscarem
novas fonres de financiamenro, parcerias com a iniciativa privada e
organismos inrernacionais (Roraima: 1992).

22 A Superinrendéncia do Plano de Valorizacáo Económica da Arnazónia (\PVEA) possuía auronomia

administrativa e era subordinada dircrarncnre aPresidencia da República.

23 A Lei ').173 de 27 de ourubr o de ]966 definía como objetivos do PVEA."desenvolver pesquisas p~ra

orientar as atividades prodnnvas da regiác, selecionar m esp.u;os económicos mais propkios para

serem estabelecidos os polos de desenvolvimenrol. .. lfixar popnlacóes nas regióes de

Fromeiral... ldesenvolver a agricultura]. ..lcriar urna política de incentivos fiscais e crediticios, VIsando a

incentivar os invesridores nacionais e estrangeiros " CWehrmann, 1999:210). A iniciativa privada
ficaria com as .nividades económicas rcnrávets; planejarncmo, infra-cstrutura e pesquisa com o

governo. A Superinrendéncia do Desenvolvimenro da Amazonia (SUDAM) fo¡ criada em 271LO/66

com a fimcáo de coordenar a ar;áo federal na Amazonia (Cardcso e Müller, 1977: l 1'5). Caheru a

SUDAM "coordenar, supervisionar, elaborar e executar os prograrna.s e planos; distribuir m recursos
enrre os projetol ...\promover e divulgar esrudos e pesquisas sohre a regiáo'' (Wehrrnatltl, op.ru p. 111 l.
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Por esrarem no cenrro das arencóes da comunidade internacional, os

estados amazónicos esráo dando urna nova configuracao ao seu

planejamenro. As quesróes arnbienrais passaram a ser discutidas em rodas
suas pro postas de acáo, O arual quadro de concorréncia por recursos,

nacionais e inrernacionais, fez com que nesra rcgiáo em específico, as
políticas de desenvolvimerno socioeconórnico rentarn desenhar "um modelo

de desenvolvimenro susrenrável para os diferentes espacos agrários do

Estado, que rcspeirc a vulnerabilidade dos seus ecossistcrnas e de sua
idenridade cultural" (Roraima, 1997a:2).

Em rodas os seus planos de arividade o governo de Roraima rcitcrou a

necessidade de ampliar as arividades agropecuarias. com o objetivo de

aumentar cmprego e renda. Para tanto ele se propós a "dotar a Estado de

condicóes esrrururais para dinamizar a producáo agropecuária e o

fonalecimento dos produrores rurais" (Rorairna, 1997b:27). Um dos seus

grandes problemas é o escoamento da producao agrícola e o
"reassenrarnenro" ordenado de colanas nas áreas agrícolas" (op. cit. p. 27).

Dcntrc as acóes previstas para aringir esses objetivos foi desenhada a
implanracao dos Polos Produráo de Griios, com o qual pretende-se a

"expansáo da fronteira agrícola em 85%" (op. ele. p. 27).
O desenvolvimenro da producáo de soja em Roraima está prevIsto

dentro dcsta perspectiva do Polo de Proaucdo de Graos. Trata-se de um
projeto localizado em urna área de 2,5 milhóes de henares, constiruídos

basicamenre de lavrados e "livre de postulacóes insrirucionais e com

condicóes climáticas que perrnitem duas safras anuais" (Rorairna: 1997c);

ele está localizado na regiáo que possui a melhor infra-esrrurura de

transporte do estado, as cercanias de Boa Vista. Como ern regióes e períodos

anteriores, os maiores atranvos que o projcto oferece sao prefo da terra,
incentivos oficiaise tecnoiogia.

Os incentivos oficiais nao sao como os das décadas anteriores. A
participacáo do Estado rem sido a de dotar a regiáo de servicos básicos e

institucionalizar as parccrias, que favoreceráo a busca de recursos [unto a

14 Foram implantadas 37 colonias agrícolas nos anos 1970/80, rom aproximadamente oiro mil
agricultores e náo se couseguiu obrer o desenvolvimeuro/mregracáo esperados (AA1BITEC:1994).

O estado apreseutava sénos problemas de iufra-csrrumra e de servicos de apoio (crédito e assrsréncia

técnica), além do, problemas de rimlacáo da tetra.
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instiruicóes de fomento. A Frente Integrada de Desenvolvimento Rural de

Roraima foi criada pelo Decreto nO 1.934-C COID "a incumbencia de

operacionalizar a execucao do Programa de Desenvolvimcnro Rural do

Estado" (Roraima, 1998:2). Mesmo que a producao de soja nao consre das

estatísticas oficiáis do estado, da rnovirnenra uro contingente de produtores

que acreditam poder maximizar seus invcstimenros produzindo no

hemisfério norte do país.

Conclusóes

Os elementos comuns da trajetória da soja no Brasil, das Missoes aos
larmdos de Roraima, sao as condicóes científicas e tecnológicas
descnvolvidas para que ela pudesse ser adaptada e se tornar ren tavel, o perfil
do produtor rural e as políticas de modernizacáo da agricultura. Nao se
pode deixar de elucidar o papel das cooperativas enquanto forma específica
de organizacáo dos produtores. Com relacáo aAmazonia Legal, o modelo
de expansáo da [ronreira agrícola e da cultura da soja tende a se repetir e a
se impor como dinarnizador da economía regional, com os mesmos
impactos socioambientais, tal como ocorreu ao longo de sua trajetória no
país.

Os maiores arrarivos que o modelo oferece. assirn como em regióes e
períodos anteriores, sao o pre~o da rcrra. os incentivos oficiáis e as novas
tecnologias. O modelo de cxpansáo da cultura tern se repetido, guardando
as especificidades regionais e históricas, tendendo a se irnpor como
dinamizador da agricultura regional. t. de se supor, portanto, que as
conseqüéncias socioarnbienrais possam se repetir, tal como ocorreu no
Cenrro-Oeste.

Entretanto pode-se apontar para alguns elementos diferenciadores do
processo de expansáo da fronteira agrícola e da cultura da soja na Amazónia
Legal. Nesse novo contexto de expansáo da soja, aparecem diferentes
percepcóes e diferentes vozes, além do pensamcnro produtivisra e
desenvolvimenrisra hegemónico nas décadas anteriores. Vozes que reflerern
interesses de atores sociais que se fazem presentes com maior visibilidade,
tais como comunidades locais, grandes produrores. serores organizados da
sociedade civil - ONG's ambienralisras, grandes empresas, etc. Essas vozes
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nveram repercussáo sobre o Seror Público Esiadual, o que pode ser
comprovado ao se analisar os documentos do planejamento regional, onde
sao colocadas, de modo enfático, as prcocupacócs com os problemas
socioarnbienrais.

Por OUtrO lado, a forte aruacáo de movimentos sociais e de ONG's
arnbienralisras nacionais e inrernacionais na regiáo, bem como a
organiaacáo e o forralecimcnto das comunidades locais rern rido
rebatimenro na crescente participacáo no processo decisorio e da gesráo

ambiental. por meio de conselhos locais, de fóruns e demais espa'r0s
políticos/ instirucionais criados a partir da Consriruicáo de 1988.

O revigoramento do Estado como mediador de inreresses diferenciados
e de conflitos socioambienrais parece ser um dos principais elementos
inovadores do arual cenário, urna vez que abre possibilidades para que, num
cenario futuro, o processo de regulacáo e de concerracáo sc]a conduzrdo
com a transparencia e a transversalidade que as questóes socioambienrais
eXlgem.

Assirn, pode-se supor que o principal limite para o avance e
consolidac;áo rápida desse modelo é acrescente conscienrizacáo ambiental e
o embate entre diferentes atores sociais que, em urna correlacáo de forcas
reguladas pelo Estado, possam colocar em pauta elementos científicos,
tecnológicos, insrirucionais, sobrerudo, políticos, para (rejdirecionar a
tendencia diagnosticada.

Nao se pode, ainda, afirmar que o incremento da producáo de soja em
Roraima vai se dar tendo como pano de fundo as questáes socioambientais;
rarnpouco se pode discutir o avanc;o desta cultura no hemisfério norte
brasileiro sem levar cm conra esses parámetros, visro que eles esráo presentes
e sao importantes para os diferentes atores da cadeia. Por se tratar de urna
commodity. regulada em insráncias inrernacionais, sua producáo é urna das
que mais se adequou a demanda do mercado internacional, inclusive
alógica desse mercado.
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Tabela 2:
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