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Introdução 

Um dos traços da crise da racionalidade econômica no atual momento de transição 

paradigmática é a necessidade de criação constante de inovações, indicando a necessidade 

da modernização de modernizar-se, produzindo mais e melhor em menos tempo. Assim 

sendo, um dos significados da organização atual do território é que a ciência, a técnica, a 

informação, o planejamento, constituem instrumentos cada vez mais eficazes no controle da 

natureza e da sociedade. 

Nesse contexto, os fixos multiplicam-se, diversificam-se, renovam-se, os fluxos se 

intensificam, os lugares são valorizados e especializados e a circulação se acelera. Muda a 

divisão do trabalho em função da extensão do mercado. É nesse cenário de emergência de 

novos padrões tecnológicos que procuramos compreender a reestruturação do espaço 

produtivo que vem se configurando nas áreas de expansão da agricultura moderna no 

cerrado. Se a regularidade e a uniformidade precisam ser explicadas, a novidade é 

essencial, cabendo averiguar o que permitiu em determinado momento mudar o rumo. O 

que orienta a compreensão do território é o horizonte de expectativas do presente com um 

olhar para o futuro, entendendo esse presente como o entrelaçamento entre continuação da 

tradição e a inovação. 

Se o mais avançado em tecnologia tem sido uma das conotações da modernidade, a 

mesma também é bastante fugaz, pois será ultrapassada amanhã. Se as pressões no 

sentido da acumulação de capital têm propiciado avanço tecnológico, também têm trazido 

enorme impulso destrutivo, deteriorando e destruindo forças produtivas, culturas, ecologias, 

trabalho. 

1. Mato Grosso: uma fronteira do capital nos anos 70 

A fronteira do capital no cerrado do Centro-Oeste nos anos 70 se caracteriza por 

uma nova racionalidade econômica, pela constituição formal e institucional de novas 

mediações políticas, pela criação do novo vinculado à expansão dos mercados, induzindo à 

modernização e novas concepções de vida (MARTINS, 1996). 
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 O avanço dessa fronteira no Centro-Oeste significa desencontro de temporalidades 

históricas e reproduz a mesma estrutura econômica socialmente injusta responsável pela 

organização do conjunto do território brasileiro (MACHADO, 1992). 

 No início dos anos 70, com o objetivo de abastecer os centros urbanos e de 

incentivar a exportação de produtos não tradicionais, o governo brasileiro colocou em ação 

programas que se constituíram no sustentáculo do desenvolvimento que se iniciava no 

Brasil Central, desencadeando uma política que visava o aumento da produção e da 

produtividade em atividades agropecuárias e que se vinculava ao Programa de Corredores 

de Exportação. 

 A criação de infraestrutura para o desenvolvimento da agropecuária regional se deu 

com a criação de instrumentos como o PRODOESTE e o POLOCENTRO (1975), que 

previam a ocupação racional dos cerrados e seu aproveitamento em escala empresarial 

com apoio no crédito favorecido. 

A terra barata nos anos 70 facilitou os investimentos, os incentivos concedidos pela 

SUDAM as linhas especiais de crédito criadas pelo governo para estimular a ocupação dos 

grandes espaços “vazios” nas áreas de fronteira agrícola, atraíram os investidores, 

aproveitando as condições naturais favoráveis que o cerrado apresentava para o cultivo de 

commodities como a soja, a exemplo da temperatura, da distribuição das chuvas, da 

luminosidade e da topografia, apresentando imensas áreas planas e contínuas que 

favoreciam economias de escala, embora os solos necessitassem de correção. 

Tais condições naturais constituíam vantagens competitivas a nível do mercado 

internacional. Nesse sentido, o cerrado constituía uma significativa fronteira para a ciência e 

a tecnologia, onde coexistiam interesses diversos de ordem econômica e política que 

envolviam as escalas local, regional, nacional e planetária (BERNARDES, 2004). 

A concepção de que a expansão da soja no centro-oeste está baseada na 

transformação de pequenos agricultores sulistas que, a partir de sua capacidade 

empreendedora, se transformaram em grandes proprietários e empresários, é problemática 

à medida em que reproduz a visão liberal de que o indivíduo é o único responsável pelo seu 

sucesso ou fracasso. A acumulação de capital não se liga à soma dos sucessos pessoais, 

mas se fundamenta na apropriação e transferência a determinados setores que controlam 

os mecanismos de poder, dependendo das estruturas em que são moldadas. Não se trata 

de uma concentração a partir da pequena propriedade, mas de um modelo que nasce a 

partir da grande propriedade (PEIXINHO, 2004). 

Um dos aspectos fundamentais na compreensão da expansão da fronteira do capital 

no atual tempo histórico é o reconhecimento da importância do trabalho. Nos anos 70 e 80 o 
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desencontro dos tempos históricos põe em conflito populações locais, povoados pobres, 

antigos posseiros e grandes grupos econômicos, desenvolvendo-se mecanismos de vendas 

das terras e deslocamento em direção aos centros urbanos ou em busca de terras livres 

mais adiante. Nessa fase vai se formando um novo mercado de trabalho, ao mesmo tempo 

que grileiros, especuladores, grandes proprietários e empresa vão organizando o espaço da 

produção agrícola moderna. 

A tendência migratória se instala, seja deslocando os grupos sociais para além da 

fronteira ocupada, seja recebendo novos contingentes imigratórios de outros estados. O 

mercado de trabalho que se constitui é o que dá sentido ao novo processo de ocupação do 

território, exigindo certa mão-de-obra especializada, mais familiarizada com as novas 

técnicas, que vai constituir o trabalho formal, além de certa quantidade de mão-de-obra não 

qualificada, formadora do informal, mais sujeita à migração. Assim, o trabalho passa a ser 

formado por uma diversidade de grupos sociais e de relações sociais específicas que 

sustentam os vínculos de trabalho. 

 

Tabela I: 

População Total e Variação segundo Unidades da Federação - Centro-Oeste Resumido. 1970, 1980, 1991 e 
2000 

U. F. 1970 1981 1991 2000 Variação 70/2000 (%) 

Goiás 2.414.325 3.125.354 4.012.562 4.994.897 106,89 

Mato Grosso 598.879 1.134.230 2.022.524 2.498.150 317,14 

Mato Grosso do Sul 998.211 1.393.019 1.778.741 2.075.275 107,92 

Total 4.011.415 5.652.603 7.813.827 9.568.322 138,53 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000 

 

Os dados da tabela I mostram o crescimento populacional dos principais estados do 

Centro-Oeste Resumido. Entre 1970 e 2000 Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

acusam um crescimento da ordem de 138,53% da população, destacando-se Mato Grosso 

com uma variação total de 317,14%. Neste conjunto cabe ressaltar as aceleradas taxas de 

crescimento da população de Mato Grosso na década de 70, situadas em torno de 6,59% ao 

ano, passando a 5,4% nos anos 80 e a 2,37% entre 1991 e 2000, taxas muito superiores às 

dos demais estados. 

Nesse conjunto é o setor urbano o grande receptor desses incrementos, cujos 

valores em Mato Grosso alcançam níveis um pouco inferiores aos demais estados, embora 

sempre crescentes, em torno de 38,8% em 1970, de 57,7% em 1980 e de 73,0% em 1991, 

alcançando 79,4% em 2000. 
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Tabela II 
Volumes de Migração segundo Unidades da Federação - Centro-Oeste Resumido 1970, 1980, 

1991, 2000 

U. F. 70/80 80/91 91/96 

Goiás 308.196 518.147 288.648 

Mato Grosso 325.804 541.743 150.421 

Mato Grosso do Sul 291.766 262.615 87.374 

Total 925.766 1.322.505 526.443 
Fonte: Extraído de Cunha, J . M. P. "A migração no Centro-Oeste brasileiro no período 1970/96: 
o esgotamento de um processo de ocupação. Campinas, 2002 

 

A tabela II revela a participação dos volumes migratórios no crescimento total da 

população, recebendo a região entre 1970 e 1996 um total de 2.774.714 migrantes, com 

maior concentração na década de 80. O estado de Mato Grosso acolheu os contingentes 

mais expressivos, principalmente nos anos 80, correspondendo a 541.743 imigrantes. 

Tabela III 

Origens dos Imigrantes de Mato Grosso: 70/80, 81/91, 91/96 (%) 

U. F. 70/80 81/91 91/96 
PR 34,5 30,4 17,3 
GO 13,2 9,4 13,2 
SP 12,8 11,8 10,7 
MS 10,8 12,6 12,8 
MG 9,7 4,5 4,3 

RS/SC 7,9 9,9 8,4 
NE 5,0 9,4 13,1 
RO 1,1 5,6 10,4 

Fonte: Extraído de Cunha, J . M. P. "A migração no Centro-Oeste brasileiro no período 

1970/96: o esgotamento de um processo de ocupação. Campinas, 2002 

A tabela III mostra a procedência dos imigrantes de Mato Grosso no período, vindo o 

maior contingente do Paraná, correspondendo a 34,5% na década de 70, a 30,4% nos anos 

80, baixando para 17,3% entre 1991 e 1996. A participação dos migrantes oriundos de 

Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Nordeste 

também é muito expressiva. 

Nas microrregiões sojíferas de Mato Grosso, como Parecis, Alto Teles Pires, Tangará 

da Serra, Primavera do Leste e Rondonópolis os chefes de famílias imigrantes se inserem 

prioritariamente nas atividades ligadas à agricultura nos anos 70 e 80 e, em 2º lugar, nas 

atividades urbanas, como o comércio e serviços. 
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2. Padrões tecnológicos e (re)estruturação do espaço produtivo 

Um dos traços característicos da contemporaneidade é que a ciência, a tecnologia e a 

informação constituem a base da produção do espaço e da sociedade, passando os lugares 

a diferenciar-se por sua diferente capacidade de oferecer rentabilidade às inversões em 

função de condições de ordem técnica e organizacional. Mudam as vantagens comparativas 

naturais, substituídas pelas vantagens comparativas artificiais, a aceleração da competição 

entre lugares resulta no envelhecimento rápido dos lugares e do patrimônio técnico. 

Imensas áreas são descaracterizadas afim de exercer uma função que lhes foi atribuída por 

uma nova ordem fundada na acumulação de capital. 

Nesse contexto emerge a importância do estudo e do conhecimento do território. O 

território matogrossense, hoje domínio da soja e de outras produções agrícolas modernas, 

de complexos agroindustriais, de redes técnicas, de fluxos de circulação de capital, 

transporte, mão-de-obra, de relações sociais densas, de vínculos com o comércio 

internacional, cresce e se expande, estando o funcionamento dessa sociedade vinculado 

aos arranjos territoriais derivados de determinados mecanismos de ordenamento. 

A fluidez e a velocidade decorrentes das técnicas da informação, que articulam as 

demais técnicas, produzem lugares novos, com novos conteúdos. Entretanto, o território 

também pode ser definido nas suas desigualdades, em função da seletividade dos lugares 

pelo capital. Quando afirmamos que o arranjo espacial resulta em boa parte do processo de 

seletividade do capital, estamos dizendo que o nível local e o regional oferecem tanto das 

condições de adaptação como resistências à expansão do processo produtivo, ocorrendo o 

processo de (re)estruturação com a participação de ações políticas que contribuem para 

alterar a dinâmica local/regional. Assim, a apropriação da terra se dá de forma seletiva, 

descontínua, numa forma de apropriação desigual que caracteriza o capitalismo. 

2.1. A conquista do cerrado pela soja 

A expansão da soja em Mato Grosso, assim como as transformações decorrentes da 

mesma na esfera econômica, política, social, cultural e espacial, concentraram-se em curto 

espaço de tempo. Entre 1985, quando ocorreu o primeiro “boom” da soja, e 2002, a 

produção foi incrementada em 1.814,44 %, detendo em 2002 a posição de estado maior 

produtor do país, com um total de 11.702.165 ton., o que corresponde a 27,78% do país, que 

produziu nesse ano 42.124.898 ton. 

Apesar do significativo aumento da área colhida, a magnitude da difusão espacial é 

inferior aos índices detectados para a produção, registrando, no mesmo período crescimento 

de 1.166,98%, o que revela tendência à aplicação de elevado nível técnico no sistema 
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produtivo, já que o rendimento médio apresentou variação no período em torno de 51,11%, 

com valores médios aproximados de 3.060 kg/ha. 

A tabela IV revela a magnitude da produção dos dez municípios maiores produtores 

de soja em Mato Grosso, em 2002, totalizando 7.189.503 ton., ou seja, 61,44% da produção 

do estado, destacando-se Sorriso como o maior produtor, com 1.482.000 ton., seguido de 

Campo Novo do Parecis e Sapezal, respectivamente com 900.000 e 871.781 ton. 

As maiores áreas, em geral, correspondem aos detentores das maiores produções, 

participando o conjunto com 61,76% da área de soja do estado, apresentando elevados 

índices de rendimento médio em torno de 3.000 kg/ha. 

A obtenção de maior rendimento hoje consiste na qualidade do conhecimento e da 

informação, apontando para a importância da ciência e da técnica no processo de 

organização do território, redefinindo os espaços tradicionalmente utilizados no processo 

produtivo. 

Tabela IV: Municípios maiores produtores de soja, área colhida e rendimento 

MT (2002) 

Município Produção (ton.) Área Colhida (ha) Rendimento (kg/ha)

Sorriso 1.482.000 475.000 3.120 

Campo Novo do Parecis 900.000 300.000 3.000 

Sapezal 871.781 293.052 2.974 

Primavera do Leste 686.400 220.000 3.120 

Diamantino 657.436 220.542 2.981 

Nova Mutum 585.000 195.000 3.000 

Lucas do Rio Verde 572.400 180.000 3.180 

Tapurah 570.000 190.000 3.000 

Campos de Júlio 456.486 152.162 3.000 

Itiquira 408.000 136.000 3.000 

Total 7.189.503 2.361.756  

Fonte: IBGE, PAM - Produção Agrícola Municipal.  

 

Observa-se no mapa a distribuição espacial dos 10 municípios maiores produtores de 

soja de Mato Grosso em 2002, dispostos ao longo da BR –163, BR – 364, bem como no 

sudeste de Mato Grosso, área pioneira nesse cultivo. 
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Fonte: IBGE, PAM, Produção Agrícola Municipal, 2002 
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As práticas que garantem os diversos projetos nessa fronteira do capital, implicam 

numa reorganização do espaço segundo as novas exigências, passando a apresentar maior 

conexão com unidades de pesquisa, como a EMBRAPA, a Fundação Mato Grosso e as 

Universidades, com a mão-de-obra qualificada, aproveitando as possibilidades que as novas 

tecnologias de comunicação oferecem, o que evidencia a eficiência da iniciativa privada, 

com capacidade de alto nível de manipulação racional do meio ambiente. 

O que possibilitou a superação das barreiras naturais foi a inovação mecânica, a 

físico-química e a biológica, que possibilitaram o aumento da velocidade de circulação do 

capital. Assim, os avanços alcançados no rendimento médio resultam da utilização de 

variedades geneticamente adequadas às condições de cada parcela do cerrado, que se 

situou em torno de 211.051,78 ton. em 2002, de insumos em termos de fertilizantes e 

agrotóxicos, além do uso de máquinas e implementos modernos, que contribuem para 

ampliar a escala de produção. Este aspecto constitui um diferencial importante para a 

produção do estado, constituindo uma das vantagens comparativas que a região oferece, 

correspondendo a essa escala significativo nível de concentração da terra e, 

conseqüentemente, do capital. 

No que se refere ao padrão mecânico, o número de máquinas agrícolas 

comercializadas em 2001 em Mato Grosso foi da ordem de 2.810, englobando plantadeiras, 

colheitadeiras, retro escavadeiras e tratores em geral, correspondendo a 46% do total de 

máquinas comercializadas na região Centro-Oeste e a 8% do país. Convém destacar o 

elevado número de empresas autorizadas para a comercialização de agrotóxicos nas 

microrregiões sojíferas, a exemplo de Parecis (18), Alto Teles Pires (30), Primavera do Leste 

(25) e Rondonópolis (18). 

Tratando-se de inovações técnicas, destaque especial deve ser dado ao plantio direto 

que se expandiu nos anos 90 nas áreas de cultivo de soja, constituindo uma alternativa de 

combate à erosão. Constituem vantagens dessa inovação a menor perda de umidade do 

solo, permitindo o uso da palhada para uma segunda safra e aumentando o teor de matéria 

orgânica. Por outro lado, diminui a pressão em relação à abertura de novas áreas 

(MONTEIRO, 2004). 

Cabe destacar ainda a importância da irrigação, que permite obter 3 safras por ano, 

diminuindo a ociosidade da terra, máquinas e outros equipamentos agrícolas, gerando mais 

emprego e circulação de capital. Contudo, é fundamental compatibilizar irrigação com 

conservação dos recursos hídricos, o que depende de uma política ambiental definidora de 

regras. Em 2003 MT possuía 300 equipamentos tipo pivot central, sendo Primavera do Leste 

o maior pólo de irrigação. 
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Como resultado da disposição de maior acesso aos instrumentos tecnológicos, vai 

sendo construído um território econômico, onde a valorização do preço da terra é evidente 

em função da expansão do agronegócio, vinculando-se esses valores ao retorno da 

rentabilidade da atividade agrícola. Como referência pode-se citar os valores da terra em 

2003 em Vila Rica, onde se podia adquirir 1 hectare de terra agrícola por 200 sacas de soja 

e terra de pastagem por 60. Já em Barra do Garças o valor da terra agrícola se elevava para 

225 sacas de soja/ha e o da pastagem para 70, podendo-se estender tais valores para parte 

da área de influência da BR-158 e da BR-163. 

Em termos de aviação agrícola, as áreas mais dinâmicas possuem hoje frotas de 

aviões, dotadas da melhor tecnologia e dos melhores profissionais. O uso dessa tecnologia 

evita estragos à cultura, quando comparada com a pulverização convencional tratorizada. É 

necessário levar em consideração os prejuízos em relação ao meio ambiente, devendo ser 

respeitadas certas condições, como temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica, 

além da saúde dos trabalhadores, que devem ser protegidos de acidentes toxicológicos. 

Do ponto de vista da técnica, pode se afirmar que a soja produzida no cerrado 

brasileiro compete no mesmo nível de igualdade com o mercado mundial, o que amplia a 

inserção do local no processo de globalização, processo que se intensifica com o aumento 

da demanda global, reestruturando a dinâmica produtiva local/regional. 

2.2. A integração da cadeia carne/grãos 

Numa região de fronteira, distante dos grandes centros consumidores, para colocar o 

produto no mercado de forma a competir é necessário diversificar e integrar atividades. A 

soja destaca-se no cerrado entre os produtos agrícolas suscetíveis de adição de valor 

agregado através da transformação industrial, constituindo o desdobramento de atividades 

uma das formas de redução dos custos. 

Na indústria de esmagamento a soja é processada e transformada nos seus produtos 

mais nobres, que são o óleo e o farelo, sendo este utilizado principalmente na elaboração de 

rações para alimentação animal, especialmente de aves, suínos e bovinos. Embora o estado 

possua algumas esmagadoras em Cuiabá e Alto Araguaia (Coinbra), as duas principais, a 

Bunge e a Archer Daniel Midlands (ADM), localizam-se em Rondonópolis, cada uma 

dispondo de duas plantas com tecnologia de ponta e elevado nível de automação, com 

capacidade superior a 5.000 ton./dia, produzindo óleo degomado (Bunge), óleo refinado 

(ADM) e farelo, funcionando 24 horas o ano inteiro, sendo a Holanda o destino do farelo, a 

qual controla boa parte do mercado mundial da soja. 
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A Bunge planeja a instalação de duas plantas em Sorriso, na BR – 163, com 

capacidade de 5.000 ton./dia cada uma. Deve-se salientar que as quatro multinacionais 

ADM, Cargil, Coinbra e Bunge controlam o mercado por que dominam o padrão tecnológico. 

É importante destacar o papel da logística, que engloba todas as formas de 

movimentos de produtos e informações, considerando as mudanças no ambiente do 

agronegócio representadas pela concorrência, mudança técnica e regulamentação 

governamental. 

Assim, as indústrias de esmagamento localizam-se preferencialmente próximo à 

produção e às grandes vias de escoamento, o mesmo ocorrendo com as unidades de 

armazenamento, dispondo o estado de 1.229, incluindo armazéns convencionais e 

graneleiros em 2002 com uma capacidade total de 13.113.265 ton., insuficientes para as 

necessidades de Mato Grosso. 

Convém assinalar que a tendência da velocidade da comercialização nos últimos 

anos é diminuir, e a comercialização ocorrer ao longo do ano à medida que aumenta o 

armazenamento, já que retendo o produto, aumentam as possibilidades de comercializar 

melhor, significando independência do produtor, permitindo manter um estoque regulador. 

Avicultura 

Tratando-se da criação de frangos, a evolução tecnológica foi muito rápida, tanto no 

que se refere à genética, à alimentação, ao manejo e ao programa sanitário, reduzindo-se o 

abate do frango de 3 a 4 meses para 40 dias. 

Em Mato Grosso a cadeia avícola está organizada com vistas ao aumento da 

produtividade e da produção em larga escala, perseguindo-se a diminuição do custo unitário. 

Um dos pólos de criação de frangos está instalado em Campo Verde, implantando pela 

Sadia, aproveitando as condições de clima mais seco e mais uniforme da região, a 

proximidade da ração, os baixos custos do milho, os incentivos fiscais e isenções de taxas. 

Em função das inúmeras vantagens que o estado oferece, há certo deslocamento de 

empresas avícolas do Sul para a região. 

Segundo MEDEIROS (2003), as granjas brasileiras abastecem quase 1/3 da carne 

de frango consumida no mundo, sendo exportado pelo Brasil em 2002 cerca de 1,6 milhão 

de ton. de carne de frango, significando uma receita de US$ 1,4 bilhão, elevando o país a 

segundo maior produtor de carne de frango do mundo. 

Desse modo, a avicultura constitui mais uma expressão do significado do complexo 

agroindustrial, cuja lógica é a agregação de valor, sendo as articulações e as 

complementações compensatórias. Esse conjunto de interesses e forças interagindo vai 
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desenvolvendo técnicas, infra-estruturas, criando fluxos, implicando em maior rapidez na 

circulação do capital e exigindo a reestruturação do território. 

Pecuária 

A pecuária, uma das atividades tradicionais de MT, vem crescendo, mas não de 

forma homogênea: há confinamento e semi-confinamento, há uma genética avançada, mas 

continua havendo convivência com uma pecuária tradicional. 

Os programas de melhoramento genético constituem técnicas importantes para 

aumentar a produtividade do rebanho e vêm sendo bastante utilizados, a exemplo do 

melhoramento do rebanho nelore. 

Conforme assinala MONTEIRO (2004), a conversão dos grãos em ração foi uma 

excelente oportunidade para agregar valor ao seu baixo preço, possibilitando a engorda do 

gado no período da seca, quando os trabalhos da colheita já haviam sido concluídos, o que 

contribuía para que o gado não perdesse peso, proporcionando melhores ganhos financeiros 

aos produtores. Tal fato revolucionou a criação de bovinos, mudando a conduta de 

pecuaristas tradicionais, resultando em maior produtividade, maior demanda por mão-de-

obra e equipamentos. 

Observa-se em Mato Grosso que, em geral, a pecuária tradicional vai sendo 

empurrada para regiões de fronteira, devido ao seu baixo desempenho por hectare, 

enquanto que a produção agrícola, que é mais rentável, vai avançando nessas áreas. 

Levando-se em conta a valorização mais elevada da terra em certas regiões, a pecuária 

precisa ser competitiva em termos de resultados, como a agricultura, procurando adotar e 

difundir tecnologia de ponta, aumentando a produção por área. 

Comparando-se os níveis de rendimento, observa-se que nos métodos extensivos se 

necessitava de 2 hectares de pasto por animal e, com as técnicas de melhoramento e 

confinamento, a situação é revertida para 2 animais/hectare, ou seja, no sistema tradicional 

a engorda durava 3 a 4 anos enquanto no confinamento o tempo se reduz para 24 a 30 

meses. 

Segundo o Anuário da Pecuária Brasileira, em 1993 Mato Grosso possuía 12.603.153 

cabeças, passando para 18.420.325 em 2002, apresentando uma variação de 46,16%, 

ocupando o terceiro lugar no ranking nacional, liderado por Mato Grosso do Sul e Minas 

Gerais. Cabe ressaltar que o perfil da pecuária em Mato Grosso é distinto do de MS e MG, 

apresentando as propriedades rurais empreendimentos vultuosos, grande volume de gado e 

com desempenho mais empresarial por pertencerem a conglomerados mais sólidos 

(MESQUITA, 2003). 
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O comportamento atual do mercado internacional é favorável à expansão da pecuária 

no cerrado, uma vez que as exportações continuam em expansão. Segundo NOGUEIRA 

(2003), entre 10 e 12% da produção de carne brasileira são destinados à exportação, 

gerando em 2002/03 uma receita em torno de US$ 1,4 bilhão, sendo a União Européia o 

maior cliente. As vendas externas brasileiras de carnes bovina, suína e de frangos, em 2003 

alcançaram aproximadamente US$ 3,8 bilhões (Produtor Rural, 2004). 

Suinocultura 

A suinocultura constitui um outro projeto de integração de atividades onde tudo é 

planejado e controlado, não só incorporando como criando tecnologia, constituindo uma 

linha de montagem biológica. O pressuposto do modelo de produção dominante é um 

desenvolvimento que se sustente no processo de produção/comercialização, em condições 

competitivas, impulsionado por um permanente movimento de inovação (BERNARDES, 1996). 

Segundo dados publicados no Produtor Rural (2004), Mato Grosso apresenta hoje 

um rebanho suíno de cerca de 1.100.000 cabeças e aproximadamente 130 mil matrizes. 

Constituem fatores favoráveis à suinocultura matogrossense o fato do estado produzir 27% 

da soja brasileira e 5% do milho, além do clima favorável e da baixa densidade de animais ( 

0,8 suínos/ km²), fazendo com que o custo da produção se situe entre os mais baixos do 

mundo, permitindo elevado lucro. 

Aproximadamente 50% da carne produzida fica em MT, parte é vendida para outros 

estados, havendo exportações em 2004 para países como a Rússia. Baptista (2004) 

assinala que a conquista de consumidores de outros estados e países se deve ao fato de 

Mato Grosso desenvolver uma suinocultura de ponta. Um dos empreendimentos que merece 

destaque é o da Granja Ideal Porc, em Nova Mutum, banco de multiplicação de uma das 

melhores linhagens suínas do mundo, com 4 mil matrizes de alta qualidade genética e 

previsão de 40 mil. O destaque mais importante é o desenvolvimento de uma pirâmide 

genética completa para comercializar matrizes de linhagem para outros produtores, 

apresentando a nova carne pouca gordura, baixo teor de colesterol e calórico e alto teor 

nutritivo. 

Outro destaque do setor é a Carroll´s Foods do Brasil, que mantém 12.200 matrizes 

distribuídas entre Diamantino e Pedra Preta, produzindo 23 mil animais/mês para o abate. 

Isto tudo significa desdobramento em termos de criação de fábricas de rações e frigoríficos. 

Assim, a suinocultura (milho, rações, produção de suínos, carne industrializada), a 

avicultura e a pecuária bovina constituem exemplo de complexos agroindustriais completos e 

integrados, passando o desenvolvimento da agricultura a depender da dinâmica da indústria, 

seja a montante ou a jusante, tornando-se esse padrão mais complexo em virtude da 
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emergência da integração de capitais sob o comando do capital financeiro, com reflexos no 

processo de concentração e centralização do capital e da terra. 

3. Território em rede 

Sem dúvida, os sistemas aperfeiçoados de comunicação e o fluxo de informações 

possibilitam a redução do tempo e redefinem a espacialidade dos circuitos de produção, 

permitindo que a região possa acompanhar a velocidade das transformações e incorporar os 

elementos que facilitam sua competitividade no mercado internacional. 

3.1. Sistema de telecomunicações e informações 

A reestruturação técnico-científica da organização do espaço capitalista, associada 

ao desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação gera um espaço de novos fixos 

e fluxos, instituindo novos circuitos de mercadorias, capital e pessoas, de gestão e de 

controle, procurando desenvolver as condições de integração em uma dinâmica de 

mercado. 

Num cenário de globalização das economias e abertura comercial em que o 

agronegócio está submetido à competição internacional, para que as empresas 

agropecuárias se mantenham no mercado é indispensável profissionalizar-se, dominando as 

ferramentas das novas tecnologias, especialmente as da informação, para controle da 

produção em todas as suas etapas, desde o plantio até a colheita, como também nos 

demais segmentos da cadeia carne/grãos. 

A instalação de softwares de gestão vem sendo implantada com o intuito de facilitar 

o fluxo de informações entre as diversas atividades da empresa: a produção, a 

comercialização, a logística, as finanças e os recursos humanos, criando um banco de 

dados comum, favorecendo o planejamento, a tomada de decisões e a realização de 

previsões, possibilitando estabelecer padrões de gerenciamento (BAPTISTA, 2003). 

Essas tecnologias vêm sendo utilizadas com sucesso nos diferentes setores de 

negócios, incluindo informações sobre as possibilidades naturais, monitoramento de pragas, 

etc., na busca de maior precisão. O GPS facilita a demarcação de áreas, de distâncias, a 

aplicação de insumos. Sem dúvida essa tecnologia de ponta está longe de ser generalizada, 

mas vai estabelecendo o diferencial entre os produtores. Um dos desafios dessas 

implementações técnicas é o treinamento de pessoal, sendo necessário uma adaptação 

gradual aos novos instrumentos. 

3.2. Redes de transporte 
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Em nenhuma outra época a logística desempenhou papel tão importante como na 

contemporaneidade, particularmente em função das novas pressões provocadas pelas 

mudanças tecnológicas e pelos mercados emergentes, exigindo novas formas de 

organização do fluxo de matérias primas ou dos produtos com valor agregado, devido à 

incompatibilidade das infra-estruturas logísticas pré-existentes (DORNIER, 2000). 

Um dos gargalos do agronegócio são os escassos investimentos em infra-estrutura, 

já que as estradas são precárias, as ferrovias pouco desenvolvidas e as hidrovias sub-

utilizadas, além da insuficiência na armazenagem e da inadequação dos portos. Essa infra-

estrutura viária é incompatível com as projeções do transporte de cargas para a safra 2004, 

em torno de 22 milhões de toneladas de grãos. 

Sobre o transporte da soja, a Asnec indica que 67% do transporte no Brasil é 

realizado via rodoviária, encontrando-se a maior parte da malha em péssimas condições, 

enquanto nos EUA apenas 16% escoa por rodovia. Em contrapartida, o transporte de soja 

pela hidrovia corresponde a 5% no Brasil e a 61% nos EUA. Segundo a CONAB, 

considerando os custos de produção em Sorriso (MT) por tonelada, situados em torno de 

US$ 174,00, utilizando alta tecnologia e baixo custo da terra, os mesmos nos EUA (Illinois) 

são muito superiores aos do Brasil, ao redor de US$ 203,5/ton. Entretanto, quando se 

comparam os custos de produção somados aos do transporte, e incluindo o premio, a 

situação se inverte, com custos totais em torno de US$ 240,9 para os EUA e de US$ 329,7 

para o Brasil. 

No caso do modal hidroviário, uma experiência bem sucedida vem se consolidando 

com a saída pelo rio Madeira-Amazonas da produção da Chapada dos Parecis, registrando 

uma economia de R$ 59,50/ton. em relação a Santos e de R$ 49,03/ton no caso de 

Paranaguá. Em se tratando do escoamento da BR 163, a saída pelo porto de Santarém, no 

Pará, representa o caminho mais curto para o mercado externo, significando redução 

substancial do frete e, conseqüentemente, maior margem de competitividade. 

Outro corredor de exportação a ser destacado é o da BR 158 (Vale do Araguaia), 

comprometendo-se o governo estadual a levar o asfalto até Vila Rica, na divisa com o PA, 

prosseguindo em via já pavimentada até Marabá, onde circulam os trilhos da ferrovia 

Carajás, com destino ao porto de Ponta da Madeira, em São Luis (MA). 

A implantação dos novos eixos de escoamento introduzem maior velocidade nas 

transações comerciais e financeiras, aumentando a rapidez e o volume dos fluxos, tentando 

reduzir o tempo e custo da circulação, de modo que o capital possa retornar rapidamente à 

esfera de produção, permitindo que a acumulação se realize em menor tempo. 

 4. A fronteira em expansão no século XXI: os novos conflitos 

 1849



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

A nova fase de expansão territorial do capital, no que diz respeito à agricultura 

moderna em Mato Grosso, no século XXI, não é uma repetição da constituição da fronteira 

do capital na década de 70, já que a vida é uma experiência contínua e a repetição é o 

bloqueio da experiência, é o bloqueio do novo. Experiência é busca e não se busca algo já 

encontrado. O homem histórico, da invenção, como diz Giulio Carlo Argan, não pode admitir 

a repetição, por isso a experiência caminha na constituição da nova fronteira do capital no 

século XXI, já que repetir significa perder tempo porque nos colocamos fora da ordem 

histórica. 

Assim, a nova fronteira estende-se através de novas relações de mercado para além 

dos limites do território já incorporado e consolidado, com apropriação das terras para 

obtenção do maior lucro possível através da utilização das técnicas mais inovadoras com 

vistas ao mercado externo. É uma dinâmica de constante produção e não simplesmente de 

reprodução. 

A previsão da safra para 2003/04 é alcançar 21.466,1 milhões de toneladas de 

grãos, produzindo 20,17% a mais que em 2002/03, avançando a atual fronteira da 

agricultura moderna principalmente na região oeste, na BR 163 em direção ao Norte de 

Mato Grosso, como também ao longo da BR 158. A ocupação vem ocorrendo através da 

venda de terras de pecuária ou arrendamento para uso agrícola, com incorporação de 750 

mil hectares às atividades agrícolas. 

Pode-se dizer que o modelo de desenvolvimento que vem se afirmando no cerrado 

matogrossense, desde os anos 70, articulado pelo Estado, que resultou na grande expansão 

do capital e que prossegue avançando na década atual nos espaços ainda disponíveis, 

privilegiou o grande capital enquanto elemento indutor da ocupação daquela vasta fronteira 

de recursos. 

O ônus decorrente desse processo é elevado e se expressa na deterioração do meio 

físico-biótico, refletindo a evolução de um projeto assentado em atividades pouco 

absorvedoras de mão-de-obra, “promoveu uma ruptura étnico-cultural e de conseqüente 

perda de identidade por parte de segmentos nativos longamente adaptados aos 

ecossistemas ali presentes” (FIGUEREDO, 1994: 10). 

Nesse sentido, as pressões pela acumulação de capital têm trazido não só avanço 

tecnológico como também enorme impulso destrutivo, revelando os dados sobre os conflitos 

no campo em Mato Grosso, em 2001, da Comissão Pastoral da Terra, um total de 42 

abrangendo 11.046 pessoas, envolvendo assassinatos, torturas, agressões, prisões e 

expulsões, significativa parte ocorrendo em áreas de avanço da agricultura moderna. 

Segundo Gonçalves (2003), o número de assassinatos no campo em Mato Grosso em 2003 
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foi da ordem de 1,74 por 100 mil habitantes, atingindo esse estado, juntamente com o Pará, 

um dos mais elevados índices de violência no campo. 

Em conseqüência de pressões decorrentes da expansão das áreas agrícolas 

modernas, grupos indígenas que tem funcionado como barreiras ao avanço da fronteira 

tecnológica, sentem-se encurralados em “ilhas de preservação”, as quais são afetadas em 

função das transformações espaciais do entorno em termos de destruição do ecossistema, 

levando, por exemplo, à extinção de espécies animais de maior porte. Nesse sentido, a 

qualidade de vida desses povos vem se deteriorando em função da escassez de 

alimentação, já que eles não têm como avançar. 

Enfim, o avanço da conquista de novos territórios nos anos 2000 para expansão da 

agricultura moderna, por um lado envolve uma modernidade muito dinâmica e sedutora, 

embora material e fugaz, porque está sempre mudando, por outro vai deteriorando culturas 

e ecologias. 

Considerações finais 

Wallerstein interpreta a crise do capitalismo histórico como uma crise estrutural, 

tendo como traço fundamental o fato de que quase tudo já está mercantilizado, quase todos 

os domínios antes intocados já foram penetrados, sendo fundamental analisar as 

proporções da crise e em que direção aponta. O processo de racionalização, fundamental 

para o capitalismo, promoveu a inovação tecnológica e procurou eliminar todas as barreiras 

à expansão eficiente da produção. Entretanto, “a ênfase na racionalidade da atividade 

científica serviu para mascarar a irracionalidade da acumulação incessante” 

(WALLERSTEIN, 2001:74). 

Milton Santos (2000) nos alerta para o papel da ideologia na disseminação e 

aceitação da globalização, apontando para a necessidade de analisar seus princípios, linhas 

de força e fraquezas, para pensar as mudanças e criar as condições para efetuá-las, 

salientando que as mudanças virão dos de baixo, dos países pobres, pois são os que têm 

necessidade de mudanças. 

Entretanto a modernização, associada à inovação, ultrapassa o âmbito da 

acumulação capitalista e, como assinala Ribeiro (2002), contrapondo-se ao pensamento 

único, em sua fisionomia contemporânea a inovação encontra-se em toda parte levando-se 

em conta que modernidade não significa simplesmente avanço do capitalismo, incorporando 

também os homens lentos, categoria valorizada por Santos (1994). 
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