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Introdução 

 A formação territorial brasileira, devido às suas particularidades históricas e 

configuração geográfica, é fortemente marcada por enormes desafios em termos de 

ocupação de fundos territoriais (MORAES, 2002) e mobilidade. O tamanho, a diversidade 

fisiográfica, a desigual distribuição de densidades técnicas, normativas e demográficas 

fazem do território brasileiro, em sua posição periférica no mundo, um exemplo emblemático 

do uso hierárquico da mobilidade geográfica como condição de desigualdade social e 

imposição de interesses hegemônicos. 

 Vamos tratar, nesta oportunidade, da atual mobilidade geográfica no território 

brasileiro através da análise dos novos fronts agrícolas que caracterizam regiões altamente 

modernizadas do ponto de vista produtivo, porém carentes de boas condições logísticas e 

mais distantes dos portos do que as regiões de ocupação agrícola mais antiga. A ocupação 

das novas áreas (Cerrados do Centro-Oeste, Triângulo Mineiro, Rondônia, Oeste da Bahia, 

Sul do Maranhão e do Piauí), além de todo o aparato tecnológico mobilizado para a 

produção (elaboração de sementes selecionadas, técnicas de manejo do solo, maquinário e 

insumos agrícolas etc.), tem provocado uma profunda transformação na organização do 

território, sobretudo em termos de transportes e comunicações. 

 As duas últimas décadas têm sido marcadas por uma intensa modernização agrícola 

nos novos fronts, repercutindo, mais recentemente, de forma bastante positiva na balança 

comercial brasileira. A participação do PIB agropecuário no PIB total brasileiro passou de 

6,84% em 1991 para 9,1% em 2003 (IBGE – Sistema de Contas Nacionais), lembrando que, 

em termos absolutos, o PIB, no mesmo período, aumenta em quase 50 bilhões de dólares 

(Banco Central do Brasil). Deve-se creditar grande parte desse desempenho à produção de 

grãos para exportação, em particular à soja, cujo preço favorável nos mercados 

internacionais nos últimos anos, acima das médias históricas, tem provocado expansão da 

produção. 

                                                           
1 Ricardo A. Castillo: doutor em Geografia Humana pela USP, Professor do Departamento de Geografia 
do Instituto de Geociências da UNICAMP, membro do Programa de Pós-Graduação em Geografia do 
IG-UNICAMP e pesquisador do CNPq (nivel 2). Instituto de Geociências, UNICAMP 
castillo@ige.unicamp.br 
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Outro indicador importante é o próprio saldo comercial: negativo entre 1995 e 2000, 

atingiu superávites de US$ 2,6 bilhões em 2001 e US$ 13,6 bilhões em 2002 (Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior). Estimativas mais recentes apontam para 

um crescimento ainda mais expressivo em 2003 e no primeiro trimestre de 2004 do saldo 

positivo da balança comercial brasileira. As exportações de produtos agrícolas brasileiros 

têm grande peso nessas contas, passando de US$ 7,9 bilhões em 1991 para US$ 16,7 

bilhões em 2002 (FAO – Food and Agriculture Organization). O Brasil ocupa a sétima 

posição no ranking dos países exportadores de produtos agrícolas, com participação de 

3,8% do total mundial em 2002, ficando atrás dos Estados Unidos (12,6% do total de 

produtos agrícolas exportados), França, Holanda, Alemanha, Bélgica e Itália. 

Toda essa produção de soja no território brasileiro, que ultrapassou os 50 milhões de 

toneladas na safra 2003 / 2004, precisa ser armazenada e movimentada, tanto para as 

diversas etapas do complexo soja, quanto para exportação. Como os novos fronts são 

responsáveis pela maior parte da produção, dois conjuntos de problemas se estabelecem: 1) 

a forte especialização produtiva regional e 2) a logística, sobretudo de transportes. A 

competitividade empresarial e territorial, medida pelos mercados internacionais, torna-se o 

grande objetivo das políticas do Estado e das empresas e tem gerado distorções sócio-

espaciais e mobilizado as ações de planejamento, que propomos investigar neste paper. 

 Estabelece-se uma nova organização do território, muito mais vulnerável às 

oscilações do mercado internacional, fundada sobre redes extravertidas, em que se 

reconhece uma tendência à especialização funcional da produção agrícola nos lugares2 e 

um uso cada vez mais corporativo do território brasileiro. 

 O novo sistema de movimentos da produção agrícola brasileira, em particular os 

granéis sólidos voltados à exportação, tem se caracterizado por uma crescente 

racionalidade instrumental, demandando, por um lado, investimentos públicos e privados em 

grandes sistemas de engenharia, em todos os modais de transporte e nas redes de 

telecomunicações, e, por outro, na implementação de uma nova organização, pautada na 

logística empresarial, adotada pelas grandes empresas em suas estratégias intra-setoriais, 

inter-setoriais e territoriais. 

As noções de circuito espacial produtivo, especialização regional, logística, 

planejamento e competitividade territoriais formam um pequeno sistema de conceitos que 

norteia essa investigação 

                                                           
2 Nossos ensaios estatísticos e cartográficos junto ao banco de dados “Produção Agrícola Municipal” 
da Fundação IBGE, apontam para uma diminuição da arena de produção (redução da área plantada) 
em relação ao aumento da produção de alguns produtos selecionados. Consequentemente, a 
circulação e a distribuição aumentam, causando uma pressão sobre as redes de transportes e 
comunicações e sobre a logística de armazenamento e distribuição. 
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Os novos fronts agrícolas representam um exemplo emblemático de região funcional 

indutora de ações de planejamento (infra-estruturas e normas), sobretudo na escala federal. 

Situação atual da produção de soja no Brasil 

 O consumo mundial de soja tem aumentado significativamente nos últimos trinta 

anos. O mundo, hoje, produz aproximadamente 300 milhões de toneladas, das quais cerca 

de 30% são exportadas, chegando a 34,13% nas previsões da safra 2003 / 2004, conforme 

tabela abaixo. 

MUNDO: PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SOJA 

Safra Produção (milhões t) Exportação (milhões t) 

2000 / 2001* 241,97 76,81 

2001 / 2002* 258,36 76,03 

2002 / 2003* 284,78 91,58 

2003 / 2004** 294,88 100,65 

Fonte: USDA – United States Department of Agriculture 

- * estimativa 

- ** previsão 

 O Brasil participa com cerca de um sexto de toda a soja produzida no mundo. Essa 

participação vem aumentando quase ininterruptamente há mais de quarenta anos. Na média 

dos anos 1960, o Brasil produziu o equivalente a 2,3% da safra norte-americana; na média 

dos anos 1970, essa participação eleva-se a 17,82%; esses mesmos índices são de 

31,83%, 38% e 55,8% para os anos 1980, 1990 e o período 2000-2003, respectivamente 

(FAO – Food and Agriculture Organization). Tomando-se somente o ano de 2003, o Brasil 

atingiu o equivalente a 78,84% da produção de soja norte-americana!3 (FAO). Note-se que 

esse incremento que vai da segunda metade dos anos 1980 até os dias de hoje deve-se à 

produção da soja nos novos fronts. 

 Em 2003, a produção brasileira de soja equivale às produções da Argentina (terceiro 

maior produtor mundial) e da China4 (quarto maior produtor mundial), juntas, e a mais de 

três quartos da produção dos EUA (primeiro produtor mundial). Comparando-se os anos de 

1990 e 2003, enquanto a produção norte-americana cresceu 25,5%, a brasileira aumentou 

159%. Acrescente-se a isso o fato de que o Brasil talvez seja o único país no mundo a 

dispor de grandes quantidades de terras para a expansão da soja. 
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A história da produção da soja no Brasil pode ser dividida em dois períodos: a) anos 

1960-1970: com aumentos expressivos da produção no Rio Grande do Sul e Paraná, sob a 

lógica do chamado Complexo Agroindustrial e forte presença do Estado como articulador 

entre os agentes; b) desde os anos 1980, marcado por uma forte crise fiscal do Estado 

brasileiro, que impele, pouco a pouco, a uma mudança nas formas de intervenção no setor 

agrícola. A adoção de uma política neoliberal junto a um novo paradigma tecnológico 

dominante (microeletrônica, biotecnologia, redes telemáticas corporativas, agricultura de 

precisão) propicia um novo campo de forças na estruturação das articulações entre os 

agentes, sobretudo da produção voltada à exportação. Essas mudanças autorizam maior 

margem de manobra para as políticas territoriais das grandes empresas, ampliando o 

campo de ação dos capitais privados no agronegócio. O crédito5, a circulação, a 

distribuição, a comercialização ganham nova racionalidade balizada pelos parâmetros do 

mercado mundial, introduzindo o imperativo da competitividade. Novas estratégias e 

coordenação entre os agentes (fornecedores, distribuidores, operadores logísticos, 

concorrentes) e o surgimento de novas redes de fluxos materiais e informacionais, de uso 

mais especializado e corporativo, justificam falar em “organização em rede” do setor. 

Mazzali (2000) observa que a organização em rede implica na combinação de recursos, 

atividades e agentes, através de arranjos organizacionais, interdependência entre várias 

empresas, convergência de externalidades dinâmicas (pecuniárias e tecnológicas) e 

competências complementares. As alianças entre empresas evidentemente são dominadas 

pelas grandes corporações que atuam no setor, tais como a Monsanto, a Cargill, a Maggi, a 

Bunge, tanto para assegurar o acesso a novos conhecimentos e a novos mercados, quanto 

para estabelecer o controle de toda a cadeia produtiva. 

 No início dos anos 1990, 60% da produção de soja no território brasileiro já era 

controlada por quatro grandes empresas: Ceval, Cargill, Sadia e Perdigão (ABIOVE – 

Associação Brasileira de Indústrias de Óleos Vegetais). O Estado, por sua vez, torna-se um 

agente viabilizador da produção (em sentido lato) equipando o território em transportes 

(muitas vezes em parceria com empresas), atuando em pesquisas tecnológicas, criando 

normas, de forma a assegurar a competitividade das novas regiões, particularmente os 

cerrados do Centro-Oeste (com destaque para Mato Grosso) e nordestinos (sul do 

Maranhão e Piauí e oeste da Bahia). 

                                                                                                                                                                                     
3 Isso se deve, em parte, pela quebra da safra norte-americana, que se mantinha no patamar acima 
de 75 milhões de toneladas nos anos 2000, e produziu 65 milhões t em 2003; enquanto isso, o Brasil 
salta de 42 milhões de toneladas em 2002 para 51,5 em 2003. 
4 O Brasil ultrapassa a produção chinesa em 1974. 
5 As grandes empresas passam a ser importantes financiadores da produção da soja, através de 
diversos mecanismos, tais como o da compra antecipada da soja verde e o chamado “contrato em 
dólar”. 
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 A expansão da soja para os novos fronts agrícolas é acompanhada por um aumento 

no tamanho médio das unidades produtivas, incorporando as novas tecnologias do campo e 

beneficiando-se de preços favoráveis no mercado internacional. Às características 

fisiográficas favoráveis (sobretudo topografia pouco movimentada propícia à mecanização) 

somam-se aspectos geoeconômicos das unidades produtivas, grandes extensões de terras6 

e mentalidade mais aberta dos proprietários em relação às modernizações, fazendo dessas 

áreas verdadeiros enclaves recentes de modernização (infra-estruturas de transportes, 

armazenamento, telecomunicações, energia elétrica etc.). 

A competitividade das novas regiões pode ser estimada pela elevação da 

produtividade média das culturas de soja no Brasil nos anos 1990. Para o conjunto do 

território brasileiro, tomando como base a safra 1999-20007, a quantidade de soja produzida 

aumentou quase 65% em comparação com 1990, enquanto o crescimento da área colhida 

foi de 19%. Esse indicador de ganhos de produtividade varia para cada região: enquanto a 

região sul, tradicional produtora, registrou um aumento de 8,6% no volume produzido e um 

decréscimo de 1,3% na área plantada, entre 1990 e 2000, na região Centro-Oeste o 

aumento da quantidade produzida quase atinge os 140%, ao passo que a área colhida 

aumentou apenas 45,1%, para o mesmo período. Registre-se, ainda, que o Nordeste 

apresenta o extraordinário crescimento de 815% da quantidade produzida de soja nos anos 

1990, enquanto a área colhida cresceu aproximadamente 125% - números esses que 

devem ser creditados às regiões de Barreiras, na Bahia e Balsas, no Maranhão. 

 A produtividade média da soja no Brasil passou de 1.580 Kg / ha na safra 1990 / 

1991 para 2.818 Kg / ha na safra 2002 / 2003 (CONAB). Alguns municípios do Mato Grosso 

chegam a produzir cerca de 4.000 Kg / ha. Mato Grosso, ainda, tornou-se o maior produtor 

brasileiro de soja, tendo ultrapassado a produção paranaense em 2000. 

O conjunto das regiões sojícolas dos novos fronts é mais produtivo que as regiões 

tradicionais, sendo responsável, em 2000, por cerca de 53% da produção total brasileira 

(IBGE – Produção Agrícola Municipal). 

                                                           
6 Em 1995, para todo o Brasil, as propriedades com mais de 1000 ha representavam 1,02% das 
unidades produtivas e 45,2% da área, enquanto as propriedades de menos de 10 ha representavam 
49,43% das unidades e apenas 2,23% da área (IBGE). Segundo Oliveira (1995) na região Centro-
Oeste a concentração fundiária é maior do que no restante do território nacional. 
7 Tomamos a base 1999-2000 para compatibilizar os dados de produção com os dados de movimento, 
estes baseados em relatórios técnicos e levantamento de dados primários da GEIPOT – Empresa 
Brasileira de Planejamento de Transportes. 
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 Quanto à área plantada, estima-se que atingiu 21 milhões de hectares na safra 2003 

/ 2004 (CONAB), atribuindo à soja a maior área plantada de grãos no território brasileiro8. 

Estima-se ainda que essa área pode dobrar nos próximos dez anos. 

A localização das novas regiões (mapa abaixo), distante dos portos e das áreas de 

maior densidade técnica do território brasileiro (concentradas no Sudeste e no Sul), 

mobilizou o poder público e um seleto grupo de grandes empresas para a modernização e 

implantação de grandes sistemas de engenharia voltados ao escoamento da produção. 

 

Circulação da soja: modais de transporte e logística territorial 

 A difusão espacial das modernizações no território brasileiro, em particular a 

expansão do meio técnico-científico e informacional (SANTOS, 1996), redefine a divisão 

territorial do trabalho e propõe novos cimentos regionais, através de especializações 

produtivas. Esse movimento, nos últimos vinte anos, é capitaneado pelas grandes empresas 

e suas políticas territoriais (SANTOS, 1997), redefinindo os circuitos espaciais de alguns 

produtos e ampliando seus respectivos círculos de cooperação no espaço. É o que acontece 

com a produção de soja. 

 A difusão espacial dos sistemas técnicos que sustentam as redes corporativas e a 

ocupação mais efetiva dos novos fronts agrícolas, nos anos 1980, estabelece o contexto 

para a emergência de uma logística voltada às cadeias produtivas e de distribuição de 

                                                           
8 A soja ultrapassa a área plantada de milho em 1997 / 1998 e mantém-se sempre acima, com 
diferenças expressivas (mais de 4 milhões de ha) desde 2001 / 2002. 
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granéis sólidos. A soja, como toda commodity, caracteriza-se pelo grande volume produzido 

e movimentado e o baixo valor agregado, exercendo forte pressão sobre os sistemas de 

transporte e armazenamento e exigindo elevado grau de racionalidade no uso de infra-

estruturas. 

 As grandes empresas que controlam, direta ou indiretamente, as diversas etapas do 

chamado “complexo soja”, à montante e à jusante da produção propriamente dita, funcionam 

segundo as características do macro-circuito, isto é, acionando os pontos de modernização 

do território nacional e do mundo, para responder de forma competitiva ao mercado 

globalizado. A combinação de ações entre os agentes públicos e privados e a distribuição 

seletiva de grandes sistemas de engenharia na viabilização da produção de soja para 

exportação, têm provocado profundas transformações na organização e no uso do território 

brasileiro. Poderíamos, até mesmo, falar na produção de espaços alienados (ISNARD, 

1982): grandes estruturas que interligam regiões produtivas aos portos de exportação, 

atendendo a interesses externos ao território nacional e mostrando pouca preocupação com 

o mercado interno. 

 As empresas Bunge, Cargill, ADM, Maggi, Caramuru, entre outras, destacam-se 

como as principais empresas produtoras, processadoras e exportadoras da soja e seus 

derivados no Brasil, revelando que o setor é altamente concentrado (Balanço Anual da 

Gazeta Mercantil, 2000). Alguns dos principais eixos de exportação da soja, controlados 

pelas grandes empresas, geram fatores de desagregação e ingovernabilidade, de 

enrijecimento e vulnerabilidade do território nacional. 

 A movimentação da produção (mais de 50 milhões de toneladas na safra 2003-

2004), tanto para a fluidez da soja em grãos, quanto de seus derivados (farelo e óleo 

refinado) exige, cada vez mais, velocidade, qualidade e baixos custos, uma vez que o frete é 

um componente muito significativo dos custos finais de granéis sólidos agrícolas. A 

competitividade deixa de ser um atributo apenas das empresas e passa a caracterizar 

também o espaço. O quadro abaixo estabelece uma comparação entre os modais de 

transporte e permite inferir os mais adequados para movimentar cada tipo de produto. 

QUADRO SÍNTESE DAS CARACTERÍSTICAS DOS MODAIS DE TRANSPORTE 

ECONÔMICA  
Modais 

TOPOLÓGICA TEMPORAL 
(velocidade) Capacidade Custos de 

transporte 
Custos de 

manutenção
HIDROVIA Muito rígido 

Terminal a terminal 
Baixa Alta Baixos Baixos 

FERROVIA Rígido 
Terminal a terminal 

Média Alta Baixos Baixos 

RODOVIA Grande flexibilidade 
Ponto a ponto 

Média-alta Média Médios Altos 

AEROVIA Rígido 
Terminal a terminal 

Alta Média-
baixa 

Altos Altos 
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Fonte: CASTILLO & TREVISAN, 2003 

 Fica claro que os meios mais racionais para o movimento da soja apontam para a 

hidrovia e a ferrovia para longas distâncias, reservando o modal rodoviário para o transporte 

das unidades produtivas aos silos ou aos terminais hidroviários ou ferroviários, até os portos. 

Nas novas regiões da soja, esse sistema de movimento ideal não existe, mas tem servido 

como parâmetro para os investimentos em infra-estruturas de transportes. 

 As novas regiões da soja colonizam porções historicamente de baixa densidade 

técnica, ocupação recente e poucas alternativas de transporte. O modal rodoviário, embora 

pouco adequado para o transporte de granéis agrícolas, ainda hoje é muito utilizado para o 

escoamento da soja, uma vez que as regiões Centro-Oeste e Norte do território brasileiro 

foram integradas aos centros dinâmicos do território brasileiro através da expansão do 

sistema rodoviário, a partir da segunda metade do século XX (sobretudo nos anos 1960 e 

1970 com o atendimento parcial das estratégias geopolíticas de integração territorial, sob 

governos autoritários). 

 A matriz de transporte de carga no Brasil ainda é muito pautada pelo modal 

rodoviário que, em 2000, ainda é responsável por 60,49% do volume movimentado, contra 

20,86% para o modal ferroviário e apenas 13,86% para o hidroviário (ANFAVEA, 2002). É 

certo, porém, que a matriz de transporte da soja nos fronts têm sofrido alterações 

significativas nos últimos cinco anos, em favor dos modais ferroviário (Ferronorte, Ferrovia 

Norte-Sul, Estrada de Ferro Carajás) e hidroviário (Madeira-Amazonas, Tietê-Paraná). 

Previsões de especialistas em transporte de produtos agrícolas apontam para uma matriz na 

qual a ferrovia participa com 56%, rodovia com 35% e hidrovia com 8% (CAIXETA-FILHO, 

2001). Especificamente para a soja, estimativas para 2015 indicam uma matriz otimizada na 

qual o modal ferroviário seria predominante, com 39,68%, seguido pelo rodoviário com 

33,13% e um expressivo aumento da participação do modal hidroviário, com 27,19% 

(GEIPOT). 
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BRASIL – MATRIZ DE TRANSPORTE DE CARGAS – 1991/2000  (%)
MODAL 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Aeroviário 0,30 0,30 0,30 0,31 0,32 0,33 0,26 0,31 0,31 0,33

Dutoviário 3,50 3,40 4,20 3,99 3,94 3,78 4,55 4,44 4,61 4,46

Ferroviário 21,80 21,60 22,60 23,31 22,29 20,74 20,72 19,99 19,60 20,86

Hidroviário 16,00 13,20 11,20 10,34 11,53 11,47 11,56 12,69 13,19 13,86

Rodoviário 58,40 61,50 61,70 62,05 61,92 63,68 62,91 62,57 62,29 60,49

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Geipot in ANFAVEA/2002

MATRIZ DE TRANSPORTE REALIZADO / SOJA – 2000
Modal Participação

Rodoviário 80,96%

Ferroviário 14,81%

Hidroviário 4,23%
Fonte: GEIPOT

 

MATRIZ DE TRANSPORTES – GRANÉIS SÓLIDOS AGRÍCOLAS

Previsões para o início do século XXI

Modal Participação

Ferroviário 56%

Rodoviário 35%

Fluvial 8%
Fonte: Caixeta-Filho, 2001b

MATRIZ DE TRANSPORTE OTIMIZADO – SOJA

Estimativas para 2015

Modal Participação

Rodoviário 33,13%

Ferroviário 39,68%

Hidroviário 27,19%
Fonte: GEIPOT

 

 A crescente utilização da hidrovia Madeira-Amazonas, ligando o porto de Porto Velho 

(RO) aos portos fluviais de Itacoatiara (AM) e Santarém (PA), sobretudo pelo grupo Maggi, 

mas também pela Bunge e pela Cargill, tem contribuído para a reversão da matriz de 

transporte da soja baseada na rodovia. Do mesmo modo, o grupo Caramuru (trading 
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brasileira) é o maior utilizador da hidrovia Tietê-Paraná, a partir do terminal graneleiro de 

São Simão (GO). 

 A expansão da Ferronorte pelo estado do Mato Grosso cria a expectativa de grande 

reorganização da matriz de transporte da soja, com extensões previstas para Cuiabá (MT), 

Porto Velho (RO) e até Santarém (PA), concorrendo com rodovias e hidrovias 

(FREDERICO, 2004). 

 Numa região desprovida de infra-estruturas de transportes, o avanço de sistemas 

que tendem à monofuncionalidade tem sido a regra, com o apoio do próprio poder público 

(nas esferas federal, estaduais e municipais), gerando enrijecimento, vulnerabilidade e 

fragmentação territorial. 

Novos fronts da soja e o planejamento territorial 

 A nova situação da produção de grãos no território brasileiro mobilizou as ações do 

Estado no que compete ao planejamento territorial na década de 1990. Além das 

conhecidas práticas que marcam as políticas neoliberais nos países da América Latina, tais 

como privatizações, concessões de serviços públicos a empresas privadas (com destaque 

para transportes e comunicações), flexibilidade normativa quanto ao mercado internacional, 

a proposta dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento (como um componente 

dos Planos Plurianuais – PPA) tomou o lugar de um verdadeiro planejamento territorial 

estratégico. Em seu lugar, prevaleceu o atendimento a interesses de segmentos particulares 

de produtores de commodities, através de políticas de investimentos em corredores de 

transportes. Pretendia-se reduzir o “custo Brasil” e atrair investidores privados, buscando 

inserir a produção brasileira de forma competitiva nos mercados internacionais de grãos 

(sobretudo para atender aos mercados europeu e chinês na entressafra da produção norte-

americana). 

 Segundo A. Galvão & C. Brandão (2001), os eixos reproduzem uma visão 

economicista, concebendo o desenvolvimento como uma questão de business. Os eixos de 

integração, na verdade, não integram as regiões brasileiras entre si, mas as regiões 

produtoras de commodities aos mercados internacionais, beneficiando, em primeiro lugar, as 

grandes empresas do setor (na sua maioria, estrangeiras). O atrelamento das regiões de 

planejamento (área de influência dos eixos ou região complementar) ao PPA 2000-2003, 

não resulta em qualquer ação prática, como bem ressaltaram os autores supra-citados. 

 Pode-se observar a situação descrita acima através dos corredores que interligam a 

produção de soja dos fronts aos portos de exportação. O corredor Noroeste movimenta soja 

em grão produzida na Chapada dos Parecis (noroeste de Mato Grosso) e na região de 

Vilhena em Rondônia. A produção segue pela rodovia Cuiabá-Porto Velho (BR 163 / 364), 
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passa pela hidrovia do Madeira (rios Madeira e Amazonas) até o porto de Itacoatiara (rio 

Amazonas), equipado com terminais graneleiros privados (gerenciados pela empresa 

Hermasa Logística, pertencente à Maggi). Calcula-se que o uso desse itinerário proporciona 

uma economia de aproximadamente US$ 23,50 por tonelada em relação a rotas tradicionais 

(para o sul). 

 O chamado corredor Centro-Norte guarda um enorme potencial estratégico. O 

segmento hidroviário baseia-se na hidrovia Araguaia-Tocantins, cujas obras estão 

embargadas (por razões ambientais e institucionais). Se concluído, o corredor oferecerá 

duas alternativas: pelo rio Tocantins e ferrovias Norte-Sul e Carajás até o porto de Itaqui 

(MA); pelo rio Araguaia, deste para a ferrovia Norte-Sul utilizando-se um trecho rodoviário, e 

daí segue o mesmo trajeto da primeira variante. O potencial desse corredor chega a 30 

milhões de hectares, segundo Costa, Caixeta-Filho & Arima (2001:24). 

 Dois corredores rodoviários que escoam a soja em direção ao norte do território 

merecem destaque: 1) a rodovia Belém-Brasília e o porto de Vila do Conde, em Belém; e 2) 

a rodovia Cuiabá-Santarém, conduzindo o produto até os terminais graneleiros da Cargill, no 

porto fluvial de Santarém. A rodovia Cuiabá-Santarém encontra-se em condições precárias e 

já existem planos para a sua pavimentação (um trecho de mais de 900 Km), numa 

associação entre o poder público federal e a iniciativa privada. 

 Com isso, os portos de Itaqui / Ponta do Madeira (São Luis, MA), Santarém (PA), 

Itacoatiara (AM), Vila do Conde (Belém, PA) têm sido valorizados e modernizados devido à 

sua posição estratégica no movimento da soja para exportação. 

 Um corredor importante que interliga a produção do Centro-Oeste ao porto de Santos 

e cada vez mais serve como alternativa aos eixos rodoviários, é aquele constituído pela 

ferrovia Ferronorte. Esta chega ao município de Alto Taquari (MT) e, através da ponte rodo-

ferroviária sobre o rio Paraná, liga-se à malha ferroviária de São Paulo; em Santos, grandes 

empresas possuem terminais graneleiros privados. Pretende-se levar a ferrovia até Cuiabá 

(MT), Porto Velho (RO), Uberlândia (MG) e Santarém (PA)9. 

 A participação ainda expressiva do modal rodoviário faz com que boa parte das 

ações e do orçamento público voltem-se para a reorientação da matriz de transportes de 

produtos agrícolas. 

 A influência da logística e do movimento da soja no planejamento territorial 

consubstancia-se em ações de diversos tipos. O Programa Nacional de Desestatização 

(PND) privatizou, de 1991 a 2002, 69 empresas, gerando US$ 39.681 milhões entre receita 

de vendas e transferência de dívidas (BNDES). Desse montante, US$ 1.697 milhões são 
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oriundos da concessão de ferrovias (FEPASA e RFFSA) e US$ 421 milhões referem-se a 

portos (BNDES). As concessionárias das ferrovias vem firmando acordos com as tradings da 

soja (Bunge-Ceval, ADM, Cargill, Maggi, Caramuru, Coinbra entre outras) que investem em 

locomotivas e vagões e recebem exclusividade e descontos no frete na época do 

escoamento da safra – período crítico de grande pressão sobre os sistemas de transporte e 

de aumento abusivo dos fretes (fevereiro a maio). Vão se estabelecendo, assim, círculos de 

cooperação entre as grandes empresas no uso do território brasileiro. 

 O PPA 2004-2007 destaca como uma de suas metas a “mudança na matriz de 

transporte” (Ministério do Planejamento). O mesmo plano relaciona ações de logística 

regional e / ou nacional, através de construção de infra-estruturas e restauração de “trechos 

essenciais”. Abaixo listamos alguns exemplos dos projetos considerados prioritários, e que 

atendem diretamente ao setor sojícola brasileiro (Ministério do Planejamento): 

 Pavimentação da BR-163, da divisa entre Mato Grosso e Pará a Santarém (PA). Esta 

obra beneficia diretamente, entre outras, a empresa Cargill, que adquire soja no Mato 

Grosso e possui terminais graneleiros no porto fluvial de Santarém. Conclusão prevista 

para 2007; 

 Prolongamento da ferrovia Norte-Sul, de Estreito (MA) a Darcinópolis (TO), ampliando a 

esfera de influência do corredor Centro-Norte (Frederico, 2004) e aumentando a 

participação do modal ferroviário na matriz de transporte da soja, diminuindo custos de 

produção e favorecendo a produção no leste e nordeste do Mato Grosso e em 

Tocantins. Conclusão prevista para 2007; 

 Construção da eclusa de Tucuruí (PA), melhorando a navegação das hidrovias da região 

Norte. Conclusão prevista para 2007; 

 Construção do trecho ferroviário Estreito – Balsas (MA). Esta infra-estrutura permitirá o 

transporte da soja da principal região produtora do Maranhão diretamente ao porto de 

Itaqui. Conclusão prevista para 2007; 

 Recuperação e ampliação do Porto de Itaqui (MA) – o principal porto marítimo de 

embarque de soja do Nordeste, controlado pela Companhia Vale do Rio Doce em 

cooperação com grandes empresas articuladoras do circuito da soja. Conclusão prevista 

para 2007; 

 Adequação do complexo viário do porto de Santos (SP). Em função da Brasil Ferrovias 

(Ferronorte / Ferroban – ex-Fepasa) e da hidrovia Tietê-Paraná, o porto de Santos tem 

                                                                                                                                                                                     
9 Para mais detalhes a respeito dos eixos de exportação, ver Frederico, 2004. 

 3167



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

aumentado seus embarques de soja proveniente do Centro-Oeste. Conclusão prevista 

para 2006; 

 Obras complementares na hidrovia Tietê-Paraná (SP/PR/MS). Obra que beneficia 

particularmente a empresa Caramuru, maior usuária da hidrovia para o movimento da 

soja. Conclusão prevista para 2006; 

 Ampliação do cais do porto de Paranaguá (PR). Esse porto continua muito importante 

para escoar a expressiva produção do Paraná e também do Mato Grosso do Sul, 

sobretudo por rodovias. Conclusão prevista para 2005; 

 Ampliação do cais do porto de São Francisco do Sul (SC). Esse porto ajuda a escoar a 

produção do Rio Grande do Sul. Conclusão prevista para 2005; 

 Ampliação de trecho rodoviário na BR-153, entre Aparecida de Goiânia e Itumbiara 

(GO). A BR-153 constitui-se em importante eixo que viabiliza a produção do leste de 

Mato Grosso. Conclusão prevista para 2007; 

 Construção de trecho rodoviário na BR-364, interligando Diamantino, Sapezal e 

Comodoro (MT). Trata-se aqui de aumentar a fluidez da região sojícola da Chapada dos 

Parecis. Conclusão prevista para 2006; 

 Construção do trecho ferroviário Alto Taquari – Rondonópolis (MT). Este trecho permitirá 

maior mobilidade da soja processada, sobretudo farelo, de Rondonópolis (que abriga 

várias unidades produtivas) à Ferronorte e ao porto de Santos. Conclusão prevista para 

2006. 

Cerca de um quarto da lista de projetos de infra-estrutura do PPA 2004-2007, em 

termos de investimentos, atende aos interesses da logística do complexo soja. 

Conclusão 

 A produção de grãos, e em particular da soja, é indutora da ocupação dos novos 

fronts agrícolas no território brasileiro, da expansão do meio técnico-científico informacional 

(SANTOS, 1996) em manchas dos Cerrados do Centro-Oeste e do Nordeste. Estabelecem-

se novos circuitos espaciais produtivos e círculos de cooperação no espaço, nos últimos 

vinte anos. 

 A modernização da agricultura brasileira a partir dos anos 1980 atinge grandes 

frações do território brasileiro, até então desprovidas de altas densidades técnicas e quase à 

margem da racionalidade instrumental que permeia hoje todas as etapas da produção. 

Formam-se, assim, regiões funcionais aos mercados internacionais, cimentadas por fatores 
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de produção que, reunidos, conferem grande competitividade a um setor da agricultura ou, 

mesmo, a um único produto. 

 Os estrangulamentos dessa produção (sistemas de transporte, armazenamento, 

unidades processadoras, terminais portuários especializados) e o imperativo da exportação, 

que tem orientado sucessivos governos nos últimos vinte anos, colaboram para aumentar os 

riscos de vulnerabilidade e fragmentação do território diante das especializações regionais 

produtivas no campo, reféns das oscilações do mercado e de disputas políticas 

internacionais. 

 Não surpreende, assim, que os Planos Plurianuais (e em particular, os Eixos 

Nacionais de Integração e Desenvolvimento) reflitam essa colaboração e chamem de 

“planejamento estratégico” aquilo que é, na verdade, o comprometimento do orçamento 

público com os interesses de grandes tradings, abrindo mão de um projeto fundado na 

expansão do mercado interno e tornando mais corporativo o uso do território. 

 Os fronts agrícolas da soja fizeram ressurgir uma antiga (e talvez falsa) questão na 

Geografia: redes versus região. Isso gera a necessidade de um discurso de justificativa de 

ações que, na verdade, nada têm a ver com a integração das regiões, já que estamos diante 

de um novo tipo de região, que se edifica e se desfaz ao sabor de interesses externos, sem 

compromissos locais a médio e longo prazos. Há um descompasso entre a produção local e 

regional em curso e os interesses locais e regionais. 

 Resta perguntar: estamos enrijecendo o território e hipotecando usos futuros, na 

medida em que o planejamento de transportes no Brasil assume a conformação de redes 

extravertidas para atender aos interesses de agentes envolvidos numa monocultura de 

exportação? Como superar a ótica setorial e substituí-la por uma ótica territorial de 

planejamento, quando se trata de regiões funcionais, com muita densidade técnica e pouca 

densidade histórica? 
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