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RESUMO 

 

A comunicação é produto de um projeto de pesquisa desenvolvido no Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Socioeconômico da UFMA e tem por objetivo analisar as implicações do 
avanço recente (1990/2010) de grandes grupos nacionais e internacionais na produção de grãos e 
florestas plantadas (eucalipto) em termos de organização do espaço agrário e perfil produtivo da 
Amazônia, particularmente nas áreas do bioma cerrado do Tocantins (TO) e Maranhão (MA). Ou 
seja, como essa situação do grande capital no campo tem repercutido na questão da reorganização 
do espaço produtivo e, portanto, na dinâmica produtiva, na devastação e degradação de novas áreas 
e no incremento do desmatamento, bem como que impacto trouxe esse avanço de monoculturas 
industriais como eucalipto e soja para áreas tradicionalmente ocupadas e voltadas a alimentos 
básicos como mandioca, arroz e feijão. Embora a presença de grandes empreendimentos na 
Amazônia não seja novidade, o atual padrão de expansão com controles da produção, 
financiamento, comercialização e industrialização efetivado por empresas globais como a Cargill, 
Monsanto, Suzano, o cenário passa a ser outro, principalmente porque ainda contam com as 
facilidades governamentais em termos de financiamentos e incentivos fiscais e uma demanda 
externa por commodities favoráveis (MESQUITA, 2012,2014). Para a consecução deste objetivo, 
na metodologia se utilizou fundamentalmente os dados secundários do IBGE (SIDRA), Ipeadata, 
Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento (MAPA), INPE (Prodes), mas também 
de relatório de pesquisa originários de visitas no Maranhão e Tocantins e de literatura pertinente ao 
objeto pesquisado. Registra-se como resultados e conclusão, um aumento no número de 
proprietários na região (MATO) em detrimento do número de não proprietários (posseiros, 
arrendatários e parceiros), elevando assim, a relação entre proprietário e não proprietários. Há um 
descompasso entre atividades do agronegócio e agricultura familiar. A primeira cresce de forma 
exponencial e a segunda aritmeticamente. Um número crescente de microrregiões do Maranhão e 
Tocantins se especializam em eucalipto, mas prioritariamente em Soja. Ha uma redução na área e 
produção com mandioca e arroz nestes estados. O percentual com soja (e, também eucalipto) em 
relação a lavoura temporária em cada estado é crescente e as relativas ao mercado interno é 
decrescente, no Tocantins é superior a 50%e no Maranhão 29%. Espacialmente se percebe uma 
substituição da lavoura tradicional pelo agronegócio. A expansão vigorosa destas atividades tem 
reorganizado o espaço produtivo regional, de um lado, a agricultura industrial ascendente e de outro 
a agricultura familiar declinante. A contribuição do agronegócio a economia local se faz de forma 
diferenciada e depende do peso e do grau de integração efetivado pelos monocultivos e, em cada 
estado tem uma especificidade que reflete na organização da estrutura produtiva do setor. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com o IBGE (2004) o Cerrado e a Amazônia são os dois mais importantes biomas 
brasileiros, com uma área de 2.045.064 km² ficando abaixo apenas da Amazônia com 4.220.818 
km², isso representa respectivamente 24% e 49,% do da área total do país. Ele está concentrado em 
oito estados: Minas Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. 
A importância econômica, social e ecológica dos dois biomas é inquestionável, no entanto, a 
proteção do Cerrado sempre esteve a margem de qualquer política publica de preservação que freou 
a devastação em andamento e, portanto impeça ou  minimize que esse processo avance celeremente. 

A ocupação do Cerrado vem de longa data e tinha na pecuária ultra extensiva sua principal 
atividade associada a ela esteve a agricultura itinerante, extrativismo, a retirada de lenha e a 
produção de carvão isso perdura até os anos sessenta. A principal razão apontada era de cunho 
econômico. Segundo esse raciocínio, as terras do cerrado eram tidas com inadequadas para 
agricultura em função dos custos de produção que necessitavam para sua incorporação produtiva. 
Daí vem a opção por atividades de baixa produtividade e mais, com custos ínfimos de implantação 
com as listas anteriormente. Com a implementação da política de modernização agrícola e um 
conjunto de infraestrutura que a acompanha dos anos setenta, esse quadro de integração e ocupação 
do Cerrado muda rapidamente em decorrência de incorporação de novas tecnologias realizado no 
âmbito da revolução verde. A partir de então, a área de cerrado assume um papel cada vez mais 
importante na agropecuária brasileira, adquirindo a produção de grãos essa relevância que detém na 
atualidade. 

A velocidade da ocupação destas áreas proveio de um conjunto de ações, sobretudo, 
governamentais em termos de políticas agrícolas e programas especiais e a oferta de uma gama de 
infraestruturas indispensáveis e mais recentemente, a partir dos anos 90, o cenário econômico 
externo favorável dos preços derivado do crescimento da demanda por commodities. 

Por outro lado essa expansão da área com grãos e outras monoculturas, em particular da soja e 
eucalipto, na Amazônia Legal, trouxe efeitos diversos que reflete na questão econômica, social, 
demográfica e ambiental destes locais onde estão e no seu entorno. O saldo para a maioria dos 
locais não são positivos, especialmente para o segmento excluído deste processo, como os pequenos 
produtores vinculados a agricultura familiar. Embora, uma minoria usufrua deste crescimento 
liderado por grandes empresas nacionais e internacionais que coordenam, portanto, direcionam essa 
expansão. É nesta perspectiva que se analisa o que vem ocorrendo nos cerrados do Tocantins e do 
Maranhão a partir deste avanço célere da soja nas últimas décadas. Na questão da reorganização do 
espaço e de sua dinâmica produtiva, na devastação e degradação de novas áreas e ainda no 
incremento do desmatamento, bem como sobre as áreas tradicionalmente voltadas a alimentos 
básicos como mandioca, arroz e feijão. Embora, a presença de grandes empreendimentos na 
Amazônia não seja novidade, o atual padrão de expansão com controles da produção, 
financiamento, comercialização e industrialização efetivado por empresas globais como a Cargill, 
Monsanto, Suzano, o cenário passa a ser outro, principalmente porque ainda contam com as 
facilidades governamentais em termos de financiamento e incentivos fiscais e uma demanda externa 
por commodities favoráveis (MESQUITA, 2011b). 

A estrutura do trabalho segue por três partes, além da introdução e considerações finais. Uma inicial 
(item 02) sobre a evolução recente da fronteira agrícola do cerrado onde se recupera os 
antecedentes deste processo, mostrando como, onde e porque evolui até os dias de hoje, 
especialmente tomando como parâmetro a variação da cultura da soja e da área de lavoura ao longo 
destes 20 anos na Amazônia Legal e, mormente no Tocantins e Maranhão; No 3º item procura-se 
analisar o que ocorreu na organização e distribuição do espaço agrário nestes locais, com a 
dinâmica que tais atividades do agronegócio assumem, destacando a especialização e o nível de 
concentração que passa a prevalecer em algumas microrregiões e municípios onde a soja lidera esse 
processo e o desdobramento para outras atividades agrícolas. No último item 4º, versa sobre os 
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efeitos desta expansão na devastação e consequentemente no desmatamento e na configuração 
setorial das economias envolvidas. Para a consecução deste objetivo se utilizou fundamentalmente 
os dados secundários do IBGE (SIDRA), Ipeadata, Ministério da Agricultura, da Pecuária e do 
Abastecimento (MAPA), INPE (Prodes), mas também de relatório de pesquisa originários de visitas 
no Maranhão e Tocantins e de literatura pertinente ao objeto pesquisado. 

 

2. EVOLUÇÃO RECENTE DA FRONTEIRA AGRÍCOLA NOS CERRADO DA AMAZÔNIA 
LEGAL  

A expansão da fronteira agrícola nas áreas de Cerrado do Centro-Oeste, Nordeste e da Amazônia é 
relativamente nova que se acentua na década de noventa. Ela se fez no bojo de uma série de 
programas governamentais inseridos na ainda política de modernização agrícola dos anos 70 e 80. 
E, mais recentemente em razão da crescente demanda externa por commodities ocasionada pelo 
crescimento econômico de economias como a China e Rússia, grandes importadores de proteínas 
vegetais e animais. O objetivo inicial era a ocupação através de uma agricultura moderna e 
extensiva dos imensos, ditos, espaços disponíveis no Centro-Oeste, particularmente aquelas dos 
cerrados. Para isto, a produção de grãos e a pecuária de corte as principais atividades a alavancar 
essa fadada ocupação. Neste sentido vários programas foram criados como Prodecer, contando 
inclusive com o financiamento externos do banco mundial de agências governamentais externas 
como a JICA do governo japonês, além do apoio da política agrícola de crédito rural e de preço 
mínimo e de subsídios ao óleo diesel. O resultado, uma expansão importante de grãos e de carne 
nos cerrados de Minas Gerais e de Mato Grosso. Após esta fase inicial, a ocupação se alastra para 
outras regiões como o Nordeste, Bahia, Maranhão e Piauí e também para o Norte (Amazônia), em 
Tocantins, Rondônia e Pará. 

No caso específico dos cerrados do Nordeste e do Norte, embora a soja e a pecuária estejam 
presentes já na década de oitenta, a sua representatividade econômica era insignificante. A soja 
ganha destaque importante, efetivamente em termos de área ocupada, taxa de crescimento e 
exportação gerada e, portanto, importância econômica na década de 90 e nos anos 2000, em função 
de um cenário internacional excepcional de crescimento da demanda ocasionando preços elevados, 
que outras atividades não detinham na época. A consequência é uma explosão das áreas com soja (e 
também a volta da pecuária) inicialmente na Bahia e depois nos estados do Maranhão, Tocantins e 
Piauí no chamado MATOPIBA, conforme mostra as figuras abaixo. Entre 1990 a 2010, enquanto a 
área com lavoura temporária salta de 5,4 milhões para 6,8 milhões de hectares a área com soja em 
tais regiões de fronteira sai de 407 mil hectares para 1,8 milhões de hectares, isto significa um 
crescimento médio de 7,9% no período de 20 anos. Veja que o destaque deste período de 20 anos 
1990/2010 é o estado da Bahia por onde a soja se consolida no Nordeste, sua participação ao longo 
deste período sai de 360 mil/ha para 1,017 milhões de hectares, isso representa 5,5% ao ano no 
período..  

Com os preços da soja favoráveis decorrente da demanda, sobretudo chinesa, dos anos noventa. 
Esse cenário muda bastante, três novos estados ganham importância no cenário da oferta deste 
produto. De acordo com dados do IBGE se percebe uma inflexão positiva, entre 1990 a 2000, da 
participação do Maranhão e Tocantins, seja tomando como referencia a oferta desta nova fronteira 
do cerrado inserida na soja mais recentemente BA, MA, TO e PI, seja comparativamente a 
Amazônia Legal que inclui o maior produtor de soja do país o Mato Grosso, nas  duas situações, a 
presença crescente deste dois estado Tocantins e Maranhão (TOMA) é marcante. No caso da 
Amazônia legal essa participação do Tocantins e Maranhão salta de 2,8% (1990) para 11,6% (2010) 
e para a fronteira mais nova do agronegócio MATOPIBA o salto na participação ainda é maior sai 
de 11% em 1990 para 45,5% em 2010  
 

O Brasil em duas décadas (1990 a 2010) teve um crescimento de 28,45% da sua área de lavoura 
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temporária, a Amazônia Legal 41% e os dois estados (MATO) ainda menor, com 23%. Mas o 
Tocantins em igual período incorpora quase 100% (98.5%) enquanto o Maranhão mostra sua 
estagnação na agricultura ao crescer apenas 7,8% em 20 anos. No entanto, quando se observa o que 
ocorre com a área plantada com soja neste mesmo período, a situação é diferente, no Maranhão ela 
ultrapassa a 3000% (3139%), no Tocantins cresce mais de 1000% (1072%), na Amazônia Legal foi 
de 354,5% e no Brasil não passa de 110%. Isto mostra o nível desta dinâmica agrícola em tais áreas, 
frente às demais. Naturalmente em cada década se tem uma dinâmica diferenciada, enquanto na 
década de 90 (1990/2000) a variação da área da soja é de mais de 1000% no Maranhão, e no 
Tocantins essa maior variação, de 509,2% ocorre na década de 2000 (2000/2010), mesma coisa na 
Amazônia Legal e no Brasil respectivamente 131% e 70%. De acordo com o gráfico abaixo, 
podemos perceber o avanço descomunal da soja sobre as outras atividades agrícolas (arroz e 
mandioca) no período relevante de 1990, 2000 e 2010 (e 2013) com perspectiva mais presente dos 
acontecimentos relacionados a agricultura em relação aos estados TO e MA(.MESQUITA,2013) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico 02 abaixo, percebemos diversos saltos neste espaço temporal de 1990 a 2010 da área 
ocupada pela soja (consideramos 2013 como referência mais atual). No entanto, há uma primeira 
inflexão em 1996, quando ocorre uma relativa e expoente queda nas áreas planadas de todos os 
produtos, possivelmente em adaptação às perspectivas econômica do então Plano Real. A outra 
ocorre em 2000 com aumento da área plantada no MA e queda no TO. Já em 2005 com uma 
retomada mais expressiva da ocupação de áreas plantadas, principalmente pela soja. E três anos 
depois em 2008, no auge da crise econômica internacional, que reflete em 2009 quando ocorre outra 
queda na área plantada, mas em 2010, tem retomado com 29% no MA e 53% no TO do que foi 
plantado nesses estado, fato, outro salto de aumento da área plantada. 

Tanto no período maior de 20 anos quanto nas duas décadas o crescimento da área com soja é 
sempre superior ao da área com lavoura o que mostra uma apropriação de área de outras atividades, 

Fonte:  
Elaborado por LIMA e MESQUITA 2015, a partir de dados SIDRA IBGE 1990 – 2000 – 2010 – 2013. 
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entre as quais as culturas de mandioca e arroz (e feijão) pela soja e eucalipto, consideravelmente 
pela soja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Amazônia, por exemplo, a área ocupada com arroz em 1990 era de 1540.348 ha., mas por outro 
lado em 2000 era de 1791.476 ha., mas esta dinâmica não prevalece e em 2010 chega a 1090.678 
ha. Tendência que se mantém nos estados do TOMA (Tocantins e Maranhão) era de 900.055 ha em 
1990, caiu para 627.562 ha em 2000 e depois para 619.490 ha em 2010. Para a mandioca o cenário 
é de leve ascensão ou queda, pois na Amazônia em 1990 chegava a 598.564 ha, em 2000 618.551 
ha, e em 2010 é de 741.878 ha. Nos dois estados MA e TO, o tamanho da área ocupada é também 
declinante em relação a ocupação da soja: em 1990 havia 239.534 ha e em 2000 chegava a 146.731, 
em 2010 era de 230.929 ha. 

A dinâmica da soja nos cerrados do Maranhão e do Tocantins chega a consideráveis índices que 
podem deter uma observação calculada. Visto que a direção do avanço das áreas destinadas ao 
plantio da soja, aumentam continuamente. Podemos perceber a partir de 1990 no estado do TOMA, 
que os modestos 45.425 ha passariam em 2000 para 236.635 ha em dez anos, no decorrer em 20 
anos, em 2010 chega a 848.631 hectares. 

Uma comparação de taxa de crescimento por décadas da expansão da soja, no plano nacional 
(Brasil), regional (Amazônia) e entes federativos (MA e TO) permite que se visualize a dinâmica 
que tem assumido o monocultivo da soja nestes diferentes espaços. Tomando a área ocupada como 
referencia, embora outros parâmetros possam também ser utilizados, como o volume da produção 
(t), ou mesmo a produtividade se constata diferenças marcantes. O Brasil, por exemplo, tem taxas 
modestas, na década de 90 menos de 2% (1,7%), no período de boom das exportações, década de 
2000 cerca de 5,5% e em 20 anos a media é de 3,6%. Para Amazônia legal essa media é de 7,8%, e 
de 7% na década de 90 e 8,7% com o boom. Para a área consolidada dos dois estado examinados 
MA e TO o crescimento é exponencial, a média para os 20 anos é de 15,76% e respectivamente 
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17,9% e 13,6% para as demais décadas. O Maranhão na década de 90 chega acrescer 27,8% e o 
Tocantins na década de 2000 cerca de 19,8%. 

Por outro lado, como as taxas de crescimento da lavoura temporária são modestas para tais locais, o 
crescimento da soja se fez através da incorporação de áreas de outras culturas e pecuária. A taxa de 
crescimento para Amazônia legal para a lavoura temporária em 20 anos foi de 4,5% a.a., superior a 
do Brasil 1,25% e a do MATO 1,0% ao ano. Mas para o arroz e a mandioca é negativa (-)1,7% a.a., 
e/ou irrelevante 1,1% ao ano. Tendência acompanhada pelo MATO, conforme mostra as taxas de 
crescimento da lavoura temporária 1%,,do arroz a 1,8% e da mandioca 0,36% no intervalo de 20 
anos.   

3. ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO PRODUTIVO NOS ESTADOS 
DO TOCANTINS E DO MARANHÃO.3 

A abordagem inicial quando nos referimos ao espaço, seja geográfico ou social, considera que as 
atribuições do espaço perpassam peças relações e apropriações do território. Diante isto, Saquet 
(2007) colabora em afirmar que o “território é um lugar de relações a partir da apropriação e 
produção do espaço geográfico, com o uso de energia e informação, assumindo, desta maneira, um 
novo significado, mas sempre ligado ao controle e à dominação social”. (SAQUET, 2007, p. 34) 
Este controle e dominação social, se faz presente quanto aos monocultivos instalados nos espaços 
de produção e reprodução de agentes sociais bem como as formas de produção das empresas. Um 
emblemático contexto na organização do espaço quando se incrementa a produção de monocultivos 
em estados como o Maranhão e o Tocantins, cujos espaços se organizam e distribuem com povos e 
comunidades tradicionais sob a ótica das empresas. Cujas relações se dão poderosamente pela 
ocupação dos espaços, territórios, pelo modelo de produção. Lefébvre comenta que o espaço 
“estaria essencialmente vinculado com a reprodução das relações (sociais) de produção”. 
(LEFÉBVRE, 1976, p. 34). 

Do ponto de vista da organização da produção a mesma se baseia em relações de produção 
capitalista que tem por base o trabalho assalariado, o controle dos meios de produção, a grande 
escala e a articulação com o mercado externo. O perfil dos estabelecimentos é constituído por 
médio e grande e o controle dos mesmos se encontra nas mãos de proprietários locais ou extras 
locais e de grandes empresas controladores do financiamento e comercialização de grãos como a 
CARGILL e BUNG. Além de controlar portos estratégicos como o porto de Santarém no Pará. 

Nesta perspectiva percebemos o acelerado avanço principalmente da soja, mas também de outros 
monocultivos, cana de açúcar e eucalipto, desde meados dos anos noventa neste dois estados 
acarretou diversas mudanças no uso e controle da terra. Em especial nas áreas objeto de 
investimento e no seu entorno, ocasionando assim uma concentração e especialização de tais 
regiões para tais atividades. Embora os dois estados tenham quase três centenas de municípios e 
dezenas de microrregiões geográficas, a produção de tais atividades se concentra em um numero 
restrito de municípios e microrregiões. Inicialmente podemos observar no mapa abaixo a dinâmica 
das convergências da ocupação de espaço pela soja sobre o bioma Cerrado em perspectiva ao bioma 
Amazônia. 
No Maranhão a soja se expande no Sul e no Nordeste (vide mapa 01 em seguida) do estado, mas o 
número de microrregião com soja é modesto e só tem importância em três como Chapada das 
Mangabeiras, Gerais de Balsas e na de Chapadinha (das 17 microrregiões). Dos 217 municípios não 
mais do que cinco tem relevância a atividade em Balsas, Tasso Fragoso, Sambaíba, Riachão e São 
Raimundo das Mangabeiras. 

Não obstante dessa relação de abrangência da soja, no Tocantins, quase que completamente envolve 
o estado e em suas microrregiões (de 07) concentrando principalmente em Rio Formoso e Gurupi 
                                                           
3 Atenção todos os dados referentes  a área plantada aqui mencionados são provenientes do IBGE  fornecidos on line 
no seu site do SIDRA.Deixamos de cita-los a cada cifra apenas para não dificultar a leitura do mesmo. 
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(1990) e depois Porto Nacional e Jalapão (2010). Esta observação deve-se também pelo fato, pois 
tendo Palmas como referência para o norte do estado, a soja segue sua “saga” de ocupação das 
áreas. Quanto aos municípios (2010), apenas 06 estão a frente, Alvorada, Figueirópolis, Formoso do 
Araguaia, Goiatins e Peixe. 

Esta dinâmica assinalada no mapa em questão, das microrregiões de Maranhão e Tocantins, aborda 
uma questão bem particular quanto ao que se “prega” em outras partes da Amazônia Legal. Assim 
como as ações do Estado e das empresas, parece que o Norte do Maranhão ainda resiste com o 
Manar (Mandioca e Arroz), uma espécie de “resistência de paisagem” como diria Scott (2000). 
Uma vez que os fatores exponenciais se agilizam pelas relações de produção. Estes fatores, sociais e 
econômicos, estão coadunados com as estratégias das políticas governamentais e estratégias das 
empresas “contra” as práticas e saberes de povos e comunidades tradicionais que resistem, mas não 
vencem.  

Neste contexto, as microrregiões (MATO) sinalizam o avanço da soja sobre os biomas como 
demonstrado no mapa sem que as especificidades desse avanço sejam monitoradas, ou ainda, que 
possam se estabelecer políticas de “menos” impactos sobre os agentes sociais e a expropriação das 
áreas verdes, que cotidianamente estão em seus territórios. 
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Este avanço exponencial da soja, que agora vimos, nestes dois estados, representa um aparato de 
“proteção” às comunidades tradicionais, como Almeida (2008) deixa transparecer em seus Archivos 
da Amazônia: “o mito da “proteção” [...] sob o manto do “bom empresário” defensor da natureza, 
consiste numa nova regra de tutela” (ALMEIDA, 2008, p. 104). Considerando que o Maranhão e o 
Tocantins são estados onde se concentram um dos maiores movimentos de trabalhadores e 
trabalhadoras rurais do País. O Movimento das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB) mantém 
atividade com suas afiliadas nessas áreas abrangidas pela soja, haja vista os conflitos sociais 
oriundas das relações de produção, sob as demandas dos fatores sociais e econômicos. O mapa 
expressa esse avanço da soja, mas expõe o contra ponto da resistência das práticas da chamada 
“roça”, seja com mandioca ou com arroz, por exemplo. 

Em 1990 duas microrregiões no Maranhão Chapadas das Mangabeiras e Gerais de Balsas detinham 
cerca de 98% da área ocupada e em 2010 cerca de 85% (de 495.756 ha) da área. E uma terceira 
microrregião, Chapadinha, passa a ter importância e juntas perfazem mais de 93% da área. Cerca de 
07 municípios despontavam com a soja e detinham 95% da área plantada (de 15.305 ha) em 1990, 
em 2010 os dez mais importante abocanhavam cerca de  86% (dos 495.756 ha) das áreas com soja.  

Apesar do numero restrito de grandes produtores  que controlam a produção, o território ocupado na 
produção propriamente dito com soja, isto é, a área plantada (495.756 ha em 2010) já é de 29% da 
área com lavoura temporária do estado, pois há 20 anos era menos de 1%! Só para comparar o arroz 
que em 2010 detinha 28% desta área, que já teve 43% em 1990. Para a mandioca os percentuais são 
respectivamente de 12% e 14%.(MESQUITA,2011) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o Tocantins esse perfil traçado relativo à concentração e especialização é semelhante. 
Também, como havíamos dito, são poucos os municípios e microrregiões onde a soja tem 
relevância, mas em duas delas há predominância, são as de Porto Nacional e Jalapão. Nestas duas 

Fonte:  
Elaborado por LIMA e MESQUITA 2015, a partir de dados SIDRA IBGE 1990 – 2000 – 2010 – 2013. 

Área Plantada de Produtos 
evolução em percentuais 
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microrregiões a área com soja em 1990 era de 3.700 ha, em 2010 era de 184.875 ha. Para os 
municípios o nível de concentração também é acentuado em 1990 cerca de 10 concentravam cerca 
de 92%, em 2010 esse percentual foi de 57%. Mostrando mais uma vez que houve um relevante 
aumento da área ocupada pela soja no estado. Esta dinâmica ocupa grande parte do cerrado. No 
gráfico abaixo podemos observar este avanço em termos de percentuais diretos no intervalo de 20 
anos. Somente para ilustrar, a área ocupada por arroz reduz praticamente 40% e a de soja aumenta 
45% sobre um contexto bem peculiar, haja vista os investimentos nas áreas de monocultivos e 
possível “desagregação” dos pequenos produtores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EFEITOS DO AVANÇO DE MONOCULTIVOS (SOJA) NA ECONOMIA LOCAL 

A presença de grandes empreendimentos particularmente aqueles relacionados a projetos industriais 
e de infraestrutura em áreas periféricas do capital quase sempre é vista pelas autoridades 
governamentais, setor privado e a sociedade em geral como portador de soluções mágicas para os 
problemas crônicos de subdesenvolvimento, subemprego, geração de renda, atraso tecnológico, 
precários indicadores socioeconômico que assolada e economia local/regional. As soluções 
“mágicas” esperadas configuram um cenário em que a Amazônia Legal ganha notoriedade 
internacional, mas também nacional sob a ótica de mega projetos de infraestrutura que convergem 
investimentos que incorporam comunidades tradicionais e áreas cobiçadas pelos monocultivos. 
(MESQUITA, 2013) 

Esta exposição, comunicação, visualiza o contexto de um conhecimento embarcado pelos 
empreendimentos que desconhecem a dinâmica das especificidades da economia local que se 
agrega às relações sociais frente ao avanço do grande capital. Almeida (2009) ressalta que diante de 
“uma incorporação acelerada de imensas extensões de terras tem colocado em risco tanto 
patrimônios naturais, quanto patrimônios culturais, violando flagrantemente, segundo entidades 
ambientalistas, tratados internacionais e convenções”. (ALMEIDA, 2009, p. 59-60). Por conta, os 
monocultivos, agem prioritariamente sobre terras publicas “vazia” e posse de chamada “roça” de 

Fonte:  
Elaborado por LIMA e MESQUITA 2015, a partir de dados SIDRA IBGE 1990 – 2000 – 2010 – 2013. 

Área Plantada de Produtos 
Evolução em percentuais 
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povos e comunidades tradicionais. Neste ponto dar-se um dos riscos mencionados por Almeida, 
sobre o sistema de produção de povos e comunidades tradicionais. 

Nem sempre se atenta para outros problemas que acompanha a entrada destes grandes 
investimentos neste local. Embora haja experiências de outras locais onde a presença dos mesmos 
não trouxe o que se esperava em termos de emprego, industrialização, agregação de valores, 
geração de impostos e melhoria das condições de vida a população local e do entorno. Mas ao 
contrario, criou novos problemas e ampliou os já existentes na área de saúde educação e 
infraestrutura em geral. Mesmo assim os investimentos são sempre bem vindos e no geral não há 
uma avaliação criteriosa entre os efeitos positivos e negativos que eles proporcionam a maioria da 
população. (MESQUITA, 2013) 

Se antes nestas áreas “subdesenvolvidas” a entrada de capitais de grande porte em atividades, como 
a agricultura tinha como pressuposto uma gama de incentivos fiscais para atraí-lo, nas ultimas 
décadas isso tornou desnecessário, em razão de perspectivas econômicas favoráveis ao investimento 
que o mercado acena ao empresariado e das expectativas de retorno econômico acima da media que 
esses projetos voltados a produção, comercialização e industrialização das commodities, como a 
soja, eucalipto, dendê, cana, algodão e milho tende a oferecer. Isso não quer dizer que outras 
barganhas não sejam feito em tais locais onde elas se instalam, por exemplo, a construção de toda 
uma infraestrutura logística necessárias a viabilização da escala do projeto. (MESQUITA, 2014) 

Na década de noventa se assistiu nas áreas dos cerrados do Maranhão e do Tocantins a entrada de 
grandes grupos nacionais e internacionais nestas atividades agrícolas voltadas a exportação. O 
interesse de grandes fundos de investimentos por tais atividades e presença física de empresas do 
porte da Cargill, Bung entre outras, faz toda a diferença, já que trazem um aparato técnico 
financeiro e um poder político de negociação diferente do que prevalecia anteriormente. A 
consequência desta atuação para as economias envolvidas e ao seu entorno é proporcional a 
dimensão de tais empreendimentos assumem, ritmo de crescimento e do grau de agregação de valor 
que as mesmas conseguem efetivar em tais produtos. Como esses empreendimentos se articulam 
primordialmente com o mercado internacional significa que sua dinâmica se correlaciona com os 
preços e a demanda de tais commodities, e portanto, com a performance da economia todo um todo. 
(MESQUITA, 2012, 2014) 

Por outro lado, se sabe ainda que apesar do rápido e significativo avanço, das ultimas décadas, em 
termos de áreas ocupadas com tais produtos, especialmente neste dois estados da Amazônia Legal - 
Maranhão e Tocantins, esta expansão da oferta não foi acompanhado por uma estrutura industrial 
que possibilitasse uma agregação de valor e/ou criasse elos produtivos articulados a tais produtos 
como a suinocultura e avicultura industrial. A exceção é a fábrica de celulose da Suzano inaugurada 
no município de Imperatriz (MA), em 2014, e de outras iniciativas menores voltadas ao 
esmagamento da soja em Porto Franco (Maranhão) e outro no Tocantins. O resultado é que o 
volume crescente de grãos ofertados (cresceu. 1022.% nos últimos 15 anos) saem daqui de forma 
imaturas para serem industrializados em outros locais ( Brasil e Exterior) e sem pagar impostos, 
mas deixando um  pesado passivo socioambiental  em tais economias. 

Independente deste caráter de enclave que assume a expansão destas atividades, elas  juntamente 
outras variáveis externas a elas tem interferido na estrutura setorial destas  economia  sendo que o 
emprego e renda gerada e apropriada, imposto arrecadados é função do peso que tem cada um delas. 
Assim, enquanto em Imperatriz a empresa Suzano detém uma dinâmica sobre tais variáveis, em 
outro município a soja passa despercebida neste quesito. 

 

4.1 O PERFIL SETORIAL4 

                                                           
4 Gostaríamos de chamar atenção que todos os dados relacionados às cifras das contas regionais do PIB e VAB foram 
retiradas nas Contas Regionais  disponibilizados pelo IBGE na sua parte de Contas Nacionais e Regionais. 
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Os dados das Contas Regionais obtidos do IBGE (2015) nos dão uma ideia das mudanças setoriais 
em andamento na Amazônia Legal e nestas duas economias (MA e TO) onde o agronegócio se 
torna cada vez mais importante. A participação do PIB da Amazônia no país salta de 6,2 % para 
8,1% no intervalo de 15 anos (1995 a 2010) sobressaindo três estados Pará, Amazonas e Mato 
Grosso. Quanto aos dois estados, MA e TO, sua participação na Amazônia fica em torno de 1/5 
(20%). No caso do Agropecuário neste mesmo intervalo temporal a participação fica em torno de 
5%, na Amazônia essa participação salta quase sete pontos percentuais sai de 14.8% em 1995 para 
21% em 2010. Os responsáveis por isso são Mato Grosso, Maranhão, Rondônia e Tocantins. Apesar 
desta importância do PIB agrícola na economia regional decorrente do avanço intermitente de grãos 
e de carne em toda Amazônia Legal. Nota-se que o MA e TO sofre um declínio regional, sai de 
31% em 1995 para 27,6% em 2010. Esta observação pode perpassar pelo avanço da soja. 
(LACERDA, RODRIGUES, MESQUITA2013) 

No caso do Tocantins há uma queda relativa do setor agrícola que é marcante, perde quase 12 
pontos percentuais, entre 1995 (29,7%) e 2010 (18,1%), essa tendência também é acompanhada 
pelos serviços. O desempenho da indústria chama atenção pela mudança significativa ocorrida, sai 
de patamar modesto de (4 %) em 1995 para (18%). Essa dinâmica da indústria se encontra no salto 
fenomenal dos subsetores: construção civil e na geração e distribuição de energia Ou seja, não é que 
produção de grãos e carne principais produtos do setor agrícola tenha encolhido no período, a 
questão é que os demais subsetores da indústria cresceram muito mais em igual intervalo. 

Para a economia do Maranhão não houve mudança brusca, nem na agricultura e nem no setor 
industrial como aquela detectada no Tocantins, a razão estaria uma estrutura produtiva mais antiga, 
originaria do período Carajás (pós década de oitenta) baseados em grandes projetos de exportação 
(Vale e Alumar) que tem por base commodities agrícolas e minerais. Apesar de vulnerável a 
tendência neste período mais largo foi favorável a tais atividades e manteve certa estabilidade. A 
agropecuária em 1995 era de quase 20%, em 2000, desce para 15,6% e depois volta a crescer 17,2% 
em 2010, ou seja, teve uma oscilação negativa de 3%. O avanço do setor industrial foi modesto, sai 
de 14,3 % em 1995 para 15,7% 2010, sendo que neste ano o destaque é dado pela construção civil e 
a indústria de transformação. Quanto ao setor serviço, este manteve sua participação em torno de 
65% neste intervalo examinado. 

Comparativamente nota-se que nos dois estados agropecuários tem participação parecida em 2010, 
ao redor de 18% No Tocantins sua participação é amplamente declinante já no Maranhão ela se 
encontra estável. No caso do setor industrial enquanto as mudanças no Maranhão são instáveis e 
modestas, no Tocantins a mesma é surpreendente e recente o que dá a falta impressão de que há um 
processo de industrialização em andamento, o que não é verdadeiro, pois a indústria de 
transformação não alcança 4% (3,6%), o forte é a construção civil e a geração distribuição de 
eletricidade. No caso do Maranhão o segmento mais dinâmico da indústria (transformação), embora 
já tenha alcançado em 2003 (9,3%) do PIB, em 2010 ele é inferior (3.3%) àquele registrado na 
economia do Tocantins. 

Grosso modo, podemos afirmar que apesar da importância do agronegócio nos dois estados, 
principalmente aquele voltado a grãos e carne, no Tocantins mais de 2/3 da área de lavoura 
temporária está vinculada a soja e outras centenas de milhares com pecuária e outros produtos da 
agricultura comercial. O setor perde espaço para a indústria, e a indústria que se estabelece ainda 
não é aquela vinculada ao setor agropecuário, isto significa que o estado é um grande produtor e 
exportador de matéria-prima que gera  imposto, renda e emprego em outras regiões e/ou países que 
compram essa matéria–prima. 

Pode-se afirmar algo parecido com o Maranhão, embora a importância relativa do agronegócio (da 
soja) seja menor cerca de 1/3 da área com lavoura temporária e se estima que tenha mais de 100 mil 
hectares com eucalipto, o processamento industrial  na atividades ainda  é rudimentar. Quase tudo 
que se produz é também aqui exportado, a exceção conforme já se chamou atenção anteriormente 
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está com a instalação recente de unidades industriais para o aproveitamento de eucalipto (Fábrica da 
Suzano) e processamento de soja em Porto Franco e as centenas de carvoaria. 

4.2 OCUPAÇÃO DO CERRADO E DESMATAMENTO  

Podemos afirmar, a certo modo, que o padrão atual de desenvolvimento, vigente na ocupação do 
cerrado, o precário controle institucional de órgãos governamentais sobre os agentes causadores e a 
conjuntura econômica internacional favorável a expansão de commodities que predominou até 
recentemente, explicam em parte essa tendência inexorável de devastação que se constata em 
diferentes biomas, mas em particular na Amazônia e nos cerrados. A devastação vem acompanhada 
de desmatamento, degradação ambiental (contaminação) e perda irreparável na biodiversidade 
destes locais. 

Nos dois biomas citados alguns agentes causadores se destacam pela a extensão e controle do 
território ocupado. Na parte produtiva a pecuária, a produção de grãos e eucalipto e também dendê, 
cana-de-açúcar, algodão, milho. A grilagem de glebas públicas por quadrilhas especializadas e a 
implantação de mega projetos de infraestrutura completam o kit dos principais agentes da 
devastação. 

Tomando como referencia apenas e evolução e a tendência mais geral das ultimas décadas quanto 
ao quesito desmatamento dá para perceber qual tem sido a dinâmica destas áreas no desenrolar 
deste processo de expansão recente do agronegócio. A série histórica do INPE (Prodes) destas 
últimas décadas (1990/2010) relativa à Amazônia Legal onde é possível captar o desmatamento dos 
dois biomas – (Cerrado e Amazônia)  permite acompanhar o que ocorreu neste 20 anos de constante 
devastação. 

Alguns aspectos marcantes salta a vista, de um lado o declínio absoluto da dimensão do 
desmatamento saiu de 13.730 km² em 1990 para 7.000 km² em 2010, e dois picos no período, o 1º 
em 1995 com 29.059 km² e o 2º em 2004 com 27.772 km²; de outro lado, a gigantesca área já 
desmatada, ou seja, acumulado salta de 220.473 km² para 385.783 km² em 10 anos (2000/2010), 
apesar de todo alarde contra o desmatamento no período. Também chama a atenção a participação 
contínua do Pará e Mato Grosso neste processo, o primeiro na Amazônia, clássica por conta da 
expansão da pecuária e o ultimo na região de cerrado, o desmatamento acompanhou a expansão 
primeiro da pecuária e depois de grão em particular da soja.  
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No gráfico a seguir expomos de maneira separada a abordagem de Tocantins e de Maranhão no 
grau de desmatamento acumulado de 1988 a 2014 (com taxa estimada), bem como esse contínuo 
avanço no desmatamento de Pará e Mato Grosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A entrada da Soja nos Cerrados do Tocantins e do Maranhão nos anos noventa junto com a pecuária 
extensiva já existente potencializou desmatamento e elevou a sua participação na Amazônia. a 
medida em que a expansão de grãos crescia. Estes estados contribuem para o desmatamento de 
maneira expressiva, principalmente o Maranhão que sai de 14.041 km² (6,37%) em 2000 para 
22.870 km² (5,93%) em 2010, ostentando a quarta colocação no acumulado geral de 2014. O estado 
de Tocantins sai de 6.901 km² (3,13%) em 2000 para 8.291 km² (2,15%) em 2010. 

Este estado de “sucesso” propriamente dito reflete sobre outras Unidades da Federação em função 
das proximidades e acessos oportunizados pelos grandes projetos de infraestrutura, tanto quanto 
estradas, ferrovias e hidrovias, portos e aeroportos, interligando esses lugares. Em uma breve 
espacialização, sob os argumentos do desmatamento que não “cessa”, as “frentes” de expansão 
agrícola dos monocultivos, pecuária, mineral, hidrográfica, madeireira, petroleira e gás, se afunilam 
com suas estratégias. 

Neste ponto, Velho (2013, p. 105), comenta que há “meias-verdade” quando se relata sobre a 
estrada Belém-Brasília, como “o início do soerguimento econômico da Amazônia”. Concordamos 
com Velho pela convicção de que foram várias as tentativas de “soerguimentos”, no entanto, o 
desmatamento apenas continua. Citando alguns pontos como referência, desde os 70, com o Projeto 
Radam Brasil, Transamazônica BR-230 e mais atual, o Projeto Cartografia da Amazônia, que ainda 
não mensurou seus resultados mais detidos. Em destaque, elaboramos um mapa, com algumas 
pontuações para demonstrar a relação dos dois estados com a Amazônia Legal e os municípios com 
maiores índices de desmatamento (2001 e 2010) a partir da ocupação das áreas por soja (1990-
2000-2010). 

Obs.: PRODES: (a) Média entre 1977 e 1988; (b) Média entre 1993 e 1994; (c) Taxas Anuais Consolidadas; (d) Taxa Estimada.: 
Elaborado por LIMA e MESQUUITA 2015, a partir de dados do PRODES INPE 1988-2014. 

Fonte: Elaborado por LIMA e MESQUUITA 2015,  
a partir de dados do PRODES INPE 1988-2014. 
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Desde os anos setenta, auge da política de modernização da agricultura, a expansão da fronteira 
agrícola se encontra nas áreas de cerrado, sendo que o ritmo e o caminho que ela tomou se fez de 
forma diferenciada. A expansão foi ditada pela distancia aos centros econômicos dinâmicos, oferta 
de infraestrutura, políticas públicas de incentivos e a tendência do mercado internacional no quesito 
commodities agrícola. A medida, essas variáveis são favoráveis a incorporação de novas áreas 
agrícolas e tem avançado no cerrado geometricamente, como se pode constatar  nos últimos 20 anos 
nos estados  do Mato Grosso, Goiás, Bahia e mais recentemente Tocantins Maranhão e Piauí. 

Embora, a área com a pastagem seja superior àquela destinada a produção de grãos, plantio de 
floresta, a grande pressão por ocupação de novas áreas virgens vem, especialmente, da soja, porque 
a velocidade de expansão se faz de forma geométrica conforme já se demonstrou no item A. Nota-
se que ela dobra de tamanho rapidamente seja na Amazônia Legal ou nos estados citados onde 
predomina o Cerrado. Por exemplo, o Tocantins tem 253mil km² (91% da área total) e o Maranhão 
217 mil km² (65%) nos dois estados área destinada a soja já representa cerca de 65% e 32% da área 
com lavoura temporária destes estados. Na década de noventa o Tocantins e o Maranhão dobraram 
varias vezes a área plantada, fenômeno semelhante aconteceu na década de 2000. Outra atividade 
pouco lembrada, mas cada dia mais importante neste contexto da devastação é a produção de carvão 
vegetal de matas nativas, no Maranhão cresceu enorme neste igual período.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 
Há um descompasso entre atividades do agronegócio e agricultura familiar, a primeira cresce de 
forma exponencial e a segunda aritmeticamente. Um numero crescente, mas de microrregiões  e 
municípios do Maranhão e Tocantins se voltam  para Soja e eucalipto, nas a concentração da 
produção se restringe a poucos locais não mais  do que 2 a 4 microrregiões e de 5  a 8 municípios. 
Ha uma redução preocupante  na área de produção com mandioca e arroz nestes estados. O  
percentual com soja ( e, também eucalipto) em relação a lavoura temporária em cada estado é 
crescente e as relativas ao mercado interno é decrescente, no Tocantins é superior a 60%e no 
Maranhão 29%. Espacialmente se percebe uma substituição da lavoura tradicional pelo 
agronegócio; A expansão vigorosa destas atividades tem reorganizado o espaço produtivo regional a 
favor deste segmento moderno, nota-se  de um lado, uma agricultura industrial ascendente e de 
outro uma agricultura  familiar declinante; A contribuição do agronegócio a economia local em 
função do baixo nível de agregação de valor presente na cadeia produtiva, se faz de forma 
diferenciada e depende do peso econômico e do grau de integração efetivado pelos monocultivos e, 
em cada estado tem uma especificidade que reflete na organização da estrutura produtiva do setor. 
As tendências são preocupantes e pessimistas quanto a devastação e o desmatamento que 
acompanha o avanço das áreas de soja sobre áreas adjacentes, embora se saiba que  há esforço no 
sentido de freia-lo. No entanto o cenário de devastação que acompanha a incorporação de novas 
áreas para o atendimento de demanda por commodities não é nada animador principalmente tendo 
em vista a despreocupação com relação à área de cerrado e a pressão que deverá crescer de proteção 
da Amazônia, se isso vier prevalecer, novas pressões da Amazônia serão descarregadas  no cerrado, 
primeiro porque é onde a fronteira agrícola está  disponível e não tem apoio internacional  de 
proteção, segundo porque a própria legislação do código ambiental permite que o desmatamento  no 
bioma seja de 65% contra os 80% da Amazônia e finalmente porque outros elementos também 
responsáveis pelo devastação em pleno atuação coma a urbanização do campo ,a construção de 
grande obras logísticas se encarregaram de acelerar esse ritmo atual. 
Estimativa sobre o desmatamento no Cerrado, que estaria em torno de uma media anual de 1,5%  ou 
seja três milhões de hectares, ou mesmo uma outra mais conservadora de 1,1% ao ano ou 2,2 
milhões de hectares  e considerando uma estimativa de existência de 34% ainda do Cerrado e 
assumindo que as unidades de conservação e terras indígenas atualmente existentes serão mantidas 
no futuro, estimamos que o Cerrado deverá desaparecer no ano de 2030, caso o atual modelo de 
desenvolvimento seja mantido.( MACHADO& ET AL 2004 ) 
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