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RESUMO 

 

O estado de Roraima possui a maior área contínua de savanas (cerrados) do bioma Amazônia, 

ocupando uma superfície de 42.706 km
2

. O “Lavrado”, nome local atribuído à região das 

savanas em Roraima, vem sendo submetido a um contínuo processo de alteração derivado do 

estabelecimento ou da ampliação de eixos rodoviários que servem de suporte para projetos de 

expansão agrícola e pecuária. Na região das savanas do Brasil, atualmente se encontra a maior 

parte dos grandes planos de expansão para o setor de agronegócios (cana-de-açúcar, soja, 

silvicultura, etc.) que desencadearam uma ampla modificação das condições geoecológicas da 

paisagem. Nesse contexto, o objetivo central deste estudo foi averiguar a existência de 

indicativos de que o modelo de ocupação das savanas amazônicas, em Roraima, emula aquele 

adotado no Cerrado do Brasil Central e desconsidera as especificidades ambientais do 

ecossistema de savanas amazônicas, quanto à sua importância biológica e sua singularidade 

geoecológica. O município de Boa Vista, área selecionada para a pesquisa, foi considerado 

como um cenário representativo desse recente processo de expansão da agropecuária em 

Roraima. O recorte temporal delimitado, o período compreendido entre 2000 e 2014, 

representa um período de acentuadas mudanças do perfil de ocupação e uso da terra em áreas 

de savanas no estado. Nessa perspectiva, adotou-se a metodologia de Análise Ambiental por 

Geoprocessamento proposta por Xavier- Da- Silva e Carvalho-Filho (1993). Os resultados 

obtidos permitem afirmar que o processo histórico de ocupação das savanas de Roraima 

emula o modelo de desenvolvimento, supostamente virtuoso, concebido e implementado para 

o Cerrado do Brasil Central, a partir das ações do Estado, inicialmente por meio dos planos 

regionais de desenvolvimento, seguida da criação de colônias agrícolas, a intensificação do 

processo migratório, investimentos em infraestrutura de transportes e fornecimento de 

créditos subsidiados, entre outros. O governo estadual, ao tomar para si a iniciativa do 

desenvolvimento de Roraima pautou suas estratégias no fortalecimento da agropecuária, neste 

cenário as áreas de savanas, tornaram-se estratégicas ao processo produtivo. Contudo, a 

ocupação e a expansão das atividades agrícolas nas paisagens das savanas de Roraima é 

condicionada também por decisões extra-locais, as quais estão intrinsicamente relacionadas à 

ação de política e/ou pelos atores sociais. A partir das interpretações das imagens de satélite, 

apoiadas na confecção de mapas temáticos e quantificação em ambiente SIG evidenciou-se 

que está ocorrendo intensificação do uso e modificação da cobertura da terra no município de 

Boa Vista, ligadas à produção de grãos, que tem contribuído para o deslocamento da pecuária, 

dos tradicionais campos e savanas para as áreas de florestas do sul do estado, contribuindo 

assim para a alteração das paisagens de savanas do município. Constata-se, assim que o 

modelo de desenvolvimento que está se consolidando no estado é marcado pelo uso 

intensificado das savanas e está se materializando no espaço, por meio do monocultivo 

principalmente de soja, legitimação da concentração fundiária, intensificação da mecanização 

e tem resultado em impactos ambientais negativos. Em função das singularidades das savanas 

de Roraima, cabe então aos gestores – públicos e privados intensificar o processo de 

planejamento estratégico, visando o uso sustentado dos recursos naturais das savanas. Este 

processo deverá ter como instrumento orientador o Zoneamento Ecológico Econômico-ZEE, 

onde os atores envolvidos insiram a questão ambiental com vistas ao longo prazo, e as 

aptidões e particularidades do ecossistema possam ser potencializadas com a verticalização da 

produção agropecuária, afetando todos os setores produtivos, bem como fomentar pesquisas, 

com vistas a manutenção dos serviços ecossistêmicos das savanas no âmbito dos processos de 

desenvolvimento já existentes.    

Palavras-chave: Bioma Cerrado, Paisagem, Amazônia, Lavrado, uso e ocupação da terra.  

 

 



ABSTRACT 

 

The state of Roraima (Brazil) has the largest continous area of savannas (cerrados) of the 

Amazon biome, occupying a surface of 42.706 km2. “Lavrado”, the name assigned to the 

region of savannas in Roraima, has been submitted to a continuous process of change due the 

establishment or enlargement of highway axis which work as support for expansion projects 

in agriculture and cattle raising. Currently in the Brazilian regions of savannas, there are the 

major part of the great plans of expansion for the agribusiness sector (sugar cane, soy, 

silviculture etc.), which introduced a wide modification in the geological conditions of the 

landscape. In this context, the aim of this study was to ascertain the existence of indicatives 

that the type of occupation of amazon savannas, in Roraima, emulates the one adopted in the 

Cerrado of the center of Brazil and disregard the environmental specificities of the ecosystem 

of amazon savanna, in which concern to its biological importance and geoecological 

singularity. The municipality of Boa Vista, area selected for the research, was considered as a 

representative scenario of this recent process of expansion of agriculture and cattle raising in 

Roraima. The period between the years of 2000 and 2014 represents a period of marked 

changes of the profile of use and occupation of land in savanna areas in the state. In this 

perspective we adopted the methodology of Environmental Analysis by Geoprocessing 

proposed by Xavier da Silva and Carvalho Filho (1993). The results permitted to affirm the 

historical process of occupation of savannas of Roraima emulates the model of development, 

supposedly virtuous, conceived and implemented for the Cerrado of the center of Brazil, from 

the actions of the State, initially through regional plans of development, followed by the 

creation of agricultural colonies, intensification of migratory process, investments in 

infrastructure of transportation and provision of subsidiated credit, among others. The 

government of Roraima, when taking the role of development of Roraima to itself, focused 

the strategies in the strength of agriculture and cattle raising. Thus, the savanna areas became 

strategic to the productive process. However, the occupation and expansion of agricultural 

activities in the landscapes of savannas of Roraima is also guided by extra-local decisions, 

which ones are intrinsically linked to the action of politics and/or social actors. The 

interpretation of satellite images, backed in the making of thematic maps and quantification in 

GIS environment, showed that an intensification of the use and modification of land cover in 

the municipality of Boa Vista, linked to the production of grains, has been contributed for the 

displacement of cattle raising, traditional fields and savannas for the forest areas of the South 

of the state, contributing for the alteration of landscapes of savannas of the municipality. 

Thus, we notice that the model of development in consolidation in the state is marked by the 

intensified use of savannas and is materializing itself in the space, through monocultures 

mostly of soy, legitimation of land concentration, intensification of mechanization, and the 

results has been the negative environmental impacts. According to the singularities of the 

savannas of Roraima, it is a job for the managers – public and private ones – intensify the 

process of strategic planning aiming the sustainable use of the natural resources of the 

savannas. This process must have as guiding instrument the Ecological-Economic Zoning 

(ZEE), where the actors involved insert the environmental question with long term views, and 

the aptitudes and particularities of the ecosystem may be potentiated with the verticalization 

of the agriculture and cattle raising production, affecting all productive sectors, as well as 

promoting researches aiming the maintenance of the ecosystem services of the savannas in the 

scope of the already existent process of development. 

 

Keywords: Cerrado biome, Landscape, Amazon, Lavrado, Land use and occupation. 
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INTRODUÇÃO 

 

No cinturão de máxima diversidade biológica do planeta, a Amazônia se destaca pela 

extraordinária continuidade de suas florestas, pela grandeza de sua principal rede hidrográfica 

e pelas variações de seus ecossistemas em nível regional e de altitude (AB‟SABER, 2003, p. 

63). O Bioma Amazônia abrange uma área de 4.196. 943 km
2
 (IBGE, 2004) do território 

nacional; deste total, aproximadamente 200.000 km
2
 são campos e savanas que estão 

dispersos de forma isolada (enclaves) e não isolada (periférica) ao longo do contínuo florestal 

sob diferentes tipos climáticos, fatores edáficos, relevo e distúrbios antropogênicos 

(SANAIOTTI et al., 2002; SANTOS et al., 2007). As manchas disjuntas de cerrados 

dispersas na floresta úmida nos estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima são conhecidas 

como savanas amazônicas (PRANCE, 1996). Sua fisionomia é semelhante a do Cerrado do 

Brasil Central, com um estrato graminoso e densidade variável de árvores e arbustos. 

A origem e ocorrência de extensas savanas na Amazônia, em meio a um domínio de 

floresta tropical típica, ainda permanecem em debate. Entretanto, em escala de paisagem, a 

hipótese mais usual segue a teoria dos refúgios, segundo a qual a Amazônia era dominada por 

savanas, com ilhas de floresta úmida durante as glaciações do Pleistoceno, e que com o 

retorno da umidade no Holoceno, essas ilhas de floresta teriam novamente se expandido e 

isolado as savanas (ABSY et al.,1991; DESJARDINS et al.,1996).  

As manchas de savanas ou enclaves de cerrados também estão sob intensa pressão 

antrópica, ao passo que são consideradas áreas prioritárias para a conservação da 

biodiversidade na Amazônia (BRASIL, 2008). A história de ocupação mais recente na 

Amazônia, a partir da década de 1950, caracterizou-se pela expansão da fronteira agrícola, o 

que resultou em um ritmo acelerado e extenso de transformações. Ao aprofundar a discussão 

sobre a ocupação da Amazônia, Becker (2009, p. 76) destaca que esse espaço regional 

consolida sua participação no processo geral de transformação territorial do Brasil, 

especificamente naquele referente às mudanças ocorridas nos padrões demográficos e de uso 

da terra, no qual a expansão/intensificação da agropecuária acaba determinando, em grande 

parte, a dinâmica econômica e demográfica. Nesse cenário, grande parte das savanas 

amazônicas estão sendo convertidas em áreas destinadas à agricultura e à pecuária, 

contribuindo para a alteração do ambiente e das paisagens amazônicas. Este processo é 

semelhante ao que ocorre em todo o Bioma Cerrado do Brasil Central desde o início da 

década de 1970.  
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O estado de Roraima, situado no extremo norte da Amazônia brasileira, possui a maior 

área contínua de savanas do bioma Amazônia (Figura 1), ocupando uma superfície estimada 

em 43.000 km
2
 (BARBOSA; CAMPOS, 2011). As savanas distribuem-se predominantemente 

na porção nordeste do estado e fazem parte do complexo paisagístico Rio Branco-Rupununi, 

estabelecido entre Brasil, Guiana e Venezuela. O “Lavrado”, nome local atribuído à região 

das savanas em Roraima, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2008), é uma das 

áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade na Amazônia. Esta terminologia, 

segundo Vanzolini e Carvalho (1991), é derivada da língua portuguesa arcaica, mas ainda 

pode ser encontrada nos dicionários atuais, significando um ... local onde as árvores estão 

ausentes.  

 

Figura1. Carta-imagem com a localização das áreas de savana no estado de Roraima em composição colorida 

bandas 3 4 5-RGB, com destaque para o município de Boa Vista. Mosaico de imagens ETM Landsat-7 de 2011. 

 

O processo histórico de ocupação antrópica em Roraima, realizado por meio de 

colonização dirigida ou espontânea, desencadeou nas últimas décadas implicações ecológicas 

em diferentes ecossistemas, tendo em vista o emprego de práticas tradicionais de preparo e 

manejo do solo para implantação de culturas agrícolas e pastagens.  
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Desde o final dos anos 1970, o Lavrado vem sendo submetido a um contínuo processo 

de alteração, derivado do estabelecimento ou da ampliação de eixos rodoviários que servem 

de suporte para projetos de expansão agrícola e pecuária, associados ao crescimento 

populacional local (BARBOSA; CAMPOS, 2011).  

Na região das savanas do Brasil, atualmente se encontra a maior parte dos grandes 

planos de expansão para o setor de agronegócios (cana-de-açúcar, soja, silvicultura, etc.) que 

desencadearam uma ampla modificação das condições geoecológicas da paisagem. A 

paisagem, enquanto categoria de análise geográfica apresenta uma complexa multi-

dimensionalidade, que possibilita a compreensão das relações entre o homem e as 

modificações no espaço onde vive. Nessa perspectiva, Bertrand (1971) expressa que “a 

paisagem é uma determinada porção do espaço, resultado de uma combinação dinâmica e, 

portanto, instável de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente 

uns sobre os outros, a tornam um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução” 

(BERTRAND, 1971, p. 2).  

Assim, compreender a dinâmica da paisagem das savanas de Roraima na atualidade 

requer conhecer as mudanças de uso e cobertura da terra e nelas incluir a expansão recente da 

agropecuária, que vem ocorrendo desde o final dos anos 1970. O conhecimento da dinâmica 

de uso e cobertura da terra exerce papel importantíssimo para entender os fenômenos 

resultantes da atividade humana que ocorrem em áreas tropicais, especificamente na região da 

Amazônia brasileira (GARCIA et al., 2012). Para acompanhar a dinâmica da paisagem é 

imprescindível o uso de geotecnologias, em especial os produtos de sensores remotos, como 

suporte instrumental para o mapeamento e registro das mudanças de uso e cobertura da terra, 

visando, com a espacialização produzida, orientar o processo de tomada de decisão e a 

formulação e implementação de políticas públicas.    

Nesse contexto, o objetivo geral da tese foi averiguar a existência de indicativos de 

que o modelo de ocupação das savanas amazônicas, em Roraima, emula aquele adotado no 

Cerrado do Brasil Central e desconsidera as especificidades ambientais do ecossistema de 

savanas amazônicas, quanto a sua importância biológica e sua singularidade geoecológica. 

O município de Boa Vista, área selecionada para a pesquisa, foi considerado como um 

cenário representativo desse recente processo de expansão da agropecuária em Roraima, por 

reunir características intrínsecas das estratégias utilizadas no processo de ocupação das 

savanas. E pela possibilidade de realização de análises comparativas, visando a identificação 

de singularidades com o processo de ocupação concebido para o Cerrado do Brasil Central, 

observando diferenças entre os biomas.  
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O recorte temporal delimitado, para o período compreendido entre 2000 e 2014, 

representa um período de acentuadas mudanças do perfil de ocupação e uso da terra em áreas 

de savanas no estado, decorrentes da intensificação do uso agropecuário das paisagens de 

savana.   

Como desdobramento do objetivo geral, formularam-se os seguintes objetivos 

específicos: 1) Contextualizar o ecossistema das savanas em meio ao bioma amazônico no 

território do Estado de Roraima; 2) Cotejar o modelo de ocupação das savanas por atividades 

econômicas com aquele existente no cerrado brasileiro; 3) Analisar as mudanças de uso e 

cobertura da terra nos anos de 2000 e 2014 e identificar os vetores de mudanças (conversão), 

os fatores e os agentes envolvidos no processo; 4) Apresentar e analisar as políticas públicas e 

ações concretas relacionadas ao estabelecimento de áreas de conservação ambiental no bioma 

Amazônia, tendo o estado de Roraima como referência e como as savanas se inserem nesse 

contexto.  

Especificamente em relação à apropriação das savanas no município de Boa Vista, 

foco da pesquisa, apresentam-se duas hipóteses:  

1ª. o modelo agropastoril que tem sido adotado nas savanas de Roraima reproduz as 

características daquele implementado nas savanas do Brasil Central e desconsidera as 

especificidades locais;  

2ª. o modelo de conservação ambiental dominante na Amazônia, na forma de áreas 

institucionais (áreas indígenas e unidades de conservação de uso sustentável e proteção 

integral), combinado ao desenvolvimento econômico de Roraima, concorrem para a 

intensificação das atividades antrópicas sobre as savanas, no sentido de vê-la como a única 

reserva de terras agricultáveis.  

Para comprovar estas hipóteses, foi adotada a metodologia de Análise Ambiental por 

Geoprocessamento proposta por Xavier-da-Silva e Carvalho-Filho (1993). Os procedimentos 

metodológicos, assim propostos, compreenderam seis etapas, detalhadas a seguir:  

 a primeira etapa compreendeu os procedimentos diagnósticos, com a realização 

de pesquisa bibliográfica, ancorada na revisão teórica sobre temas principais da 

investigação (ocupação do Cerrado; ocupação da savana; fronteiras agrícolas 

etc.);  

 a segunda etapa consistiu no inventário ambiental, com a compilação de bases 

de dados geocodificados da área de estudo para contextualização fisiográfica;  
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 a terceira etapa envolveu a realização da planimetria, com a  elaboração de 

mapas temáticos digitais de uso e ocupação da terra para os anos de 2000 e 

2014;  

 a quarta etapa consistiu na realização de avaliações ambientais/monitoria, que 

definem-se por meio da classificação do espaço geográfico baseado nos 

levantamentos de conjugações de características ambientais que serão 

representadas na base de dados geocodificados;  

 a quinta etapa envolveu a realização de pesquisa de campo, com vistas à 

validação dos produtos cartográficos, coleta de dados primários junto aos 

gestores e pesquisadores e proprietários rurais, por meio de entrevistas 

semiestruturadas que foram analisadas por meio da análise de conteúdo, 

segundo pressupostos metodológicos indicados por Bardin (2011). Esta etapa 

envolveu ainda, identificação dos aspectos fisionômicos e dos padrões de uso 

da terra encontrados nas distintas paisagens de savanas do município.  

 a sexta e última etapa consistiu na análise e discussão de documentos oficiais, 

projetos e programas de governo que materializem as políticas públicas, nas 

esferas federal e estadual, relacionados à ocupação das savanas. 

 

Assim, a presente tese está estruturada em cinco capítulos: o capítulo I apresenta uma 

revisão sobre o processo geo-histórico de ocupação das savanas brasileiras, com enfoque no 

bioma Cerrado, uma vez que este processo, intensificado nas últimas décadas do século XX e 

início do século XXI, tem refletido de forma marcante na transformação das paisagens desse 

bioma. Para um melhor entendimento dessas transformações, que estão em pleno curso, torna-

se imprescindível uma análise da ocupação enfatizando os processos produtivos, notadamente 

a sua inter-relação com a exploração de recursos naturais, a modernização da agricultura e o 

referencial conceitual acerca da formação de fronteiras. Nesse capítulo são também 

apresentadas as características ambientais do bioma.   

O capítulo II aborda o processo histórico de apropriação e ocupação das savanas em 

Roraima, com vistas a analisar o contexto em que vem ocorrendo a expansão da agropecuária, 

centrado na produção de grãos (soja) e os possíveis impactos ambientais decorrentes da 

atividade agrícola. Partimos da contextualização do processo histórico de ocupação da 

Amazônia brasileira, refletindo sobre os mecanismos e instrumentos utilizados nesse 

processo, que originaram sua organização espacial contemporânea à medida que a ocupação 
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antrópica em Roraima não pode ser entendida senão no quadro da ocupação regional da 

Amazônia. Adicionalmente, o capítulo expõe as características fisiográficas das paisagens 

naturais de savana em Roraima, visando melhor compreender as especificidades ecológicas e 

geoecológicas de tais savanas e suas relações paisagísticas, no contexto do bioma Amazônia e 

as diferentes perspectivas das políticas e estratégias adotadas para a ocupação a partir da 

década de 1970.  

O capítulo III contextualiza fisiograficamente o município de Boa Vista, abordando a 

contribuição desses elementos na composição atual das paisagens de savana e sua diversidade 

no município.  

O capítulo IV discorre sobre o processo histórico de ocupação antrópica do município 

de Boa Vista, com vistas a compreender os principais fatores que determinam sua 

consolidação e implicações na dinâmica da paisagem natural nas áreas de savana do 

município. Para tal, realizou-se uma revisão bibliográfica como suporte para reflexão que foi 

estruturada em três eixos: a) a vocação do município para a pecuária; b) a dinâmica 

demográfica; c) uso e cobertura da terra, bem como, a intensificação do uso da terra. Ainda 

nesse capítulo é apresentado o mapeamento do padrão de distribuição espaço-temporal das 

classes de uso e cobertura da terra (2000-2014) no município.   

O capítulo V trata das políticas públicas que nortearam e norteiam o processo de 

ocupação produtivo das savanas, buscando identificar elementos que possibilitem apreender 

os mecanismos usados para a intensificação do uso das savanas e identificar as singularidades 

em relação àquelas que ocorrem no Cerrado do Brasil Central, resultantes do processo 

histórico de ocupação, estabelecimento do modelo de desenvolvimento e as mudanças de uso 

e cobertura da terra.  
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CAPÍTULO I 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO DA SAVANA NO 

BRASIL 

1.1. CERRADO: A GRANDE SAVANA BRASILEIRA 

 

A definição e o emprego do termo Cerrado como uma savana são debatidos e nem 

sempre é consensual. Contudo, Walter, Carvalho e Ribeiro (2008, p. 41) ressaltam que 

modernamente, a maioria dos autores considera as principais formas de vegetação do Cerrado 

(ou parte do bioma, da província ou do domínio) subordinada ao conceito de savana. Os 

autores afirmam ainda que o Cerrado possui relações ecológicas e fisionômicas com outras 

savanas da América Tropical, África e Austrália. 

Originalmente, a área recoberta pelo Cerrado abrangia cerca de 2 milhões de 

quilômetros quadrados, o que representava quase 1/4 do território brasileiro. Como área 

contínua, o Cerrado incluía todo o estado de Goiás e o Distrito Federal, a maior parte do 

Tocantins e do Mato Grosso do Sul, o centro e o sul do Mato Grosso e do Maranhão, o oeste 

da Bahia e de Minas Gerais, o noroeste de São Paulo, o sul do Piauí e uma faixa em Rondônia 

(OLIVEIRA, 2014). De maneira disjunta, ocorre (ou ocorria) também no Paraná, no norte de 

São Paulo e como enclaves em meio à Caatinga no Nordeste e na Floresta Amazônica. De 

acordo com Oliveira-Filho e Ratter (1995), este bioma se diferencia também pela comprovada 

e rica biodiversidade, em grande parte restrita ao seu ambiente.  

Walter, Carvalho e Ribeiro (2008, p. 32) ressaltam ainda que, embora sejam variáveis 

de lugar para lugar, entre os principais fatores que determinam a existência das savanas 

incluem-se o clima, o solo, a hidrologia, a geomorfologia, o fogo e o pastejo. O clima do 

bioma Cerrado caracteriza-se pela presença de duas estações bem definidas, ou seja, invernos 

secos (abril a setembro) e verões chuvosos (outubro a março), cujo clima principal é 

classificado como Aw de Köppen (clima tropical chuvoso).  

Para Walter, Carvalho e Ribeiro (2008, p. 34), a ocorrência de duas estações bem 

definidas caracteriza a distribuição concentrada das chuvas em toda a região, com influência 

direta sobre a vegetação. A precipitação média anual é de 1.500 mm, oscila de 750 a 2.000 

mm. As temperaturas médias anuais variam de amplitude, de um mínimo de 20 a 22° C até 

um máximo de 24 a 26° C e nenhum mês possui temperatura média inferior a 18° C 

(NIMMER, 1977).   
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 O Cerrado é composto por solos de estruturas antigas, profundos, bem drenados, com 

baixa fertilidade natural e acidez acentuada, com domínio, grosso modo, de terrenos 

cristalinos aplainados em áreas sedimentares sobrelevadas e transformadas em planaltos 

típicos (AB‟SABER, 2003, p. 116). No bioma predominam os Latossolos e suas variações, 

principalmente Latossolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho, seguidos de Neossolos 

Quartzarênicos, Argissolos, Plintossolos e Gleisssolos (WALTER, CARVALHO E 

RIBEIRO, 2008, p. 34).  

Os autores argumentam que a textura, a baixa disponibilidade de nutrientes e a 

profundidade de alguns solos constituem importantes elementos de distribuição das diferentes 

paisagens dentro das savanas. No conjunto de paisagens, são consideradas como as mais 

frequentes: o Campo Limpo, o Campo Sujo, o Cerrado, o Cerradão e as Matas de Galeria. 

Ab‟Saber (2003) avalia que a “repetitividade das paisagens vegetais ligadas ao tema dos 

cerrados - cerrados, cerradões, campestres de diversos tipos - contribui muito para o caráter 

monótono desse grande conjunto paisagístico” (AB‟SABER, 2003, p. 118).  

A vegetação do bioma Cerrado apresenta fisionomias que englobam formações 

florestais, savânicas e campestres.  

 

Em sentido fisionômico, floresta representa áreas com predominância de espécies 

arbóreas, onde há formação de dossel contínuo e descontínuo. O termo savana 

refere-se a áreas com árvores e arbustos distribuídos sobre o estrato graminoso, sem 

a formação de dossel contínuo. Já o termo campo designa áreas com predomínio de 

espécies herbáceas e algumas arbustivas, faltando árvore na paisagem (RIBEIRO; 

WALTER, 2008, p. 156).            

   

 Para Walter e Ribeiro (1998, p. 116 e 117), “[...] as formações savânicas do Cerrado 

englobam quatro tipos fitofisionômicos principais: o Cerrado sentido restrito, o Parque de 

Cerrado, o Palmeiral e a Vereda”. O Cerrado sentido restrito possui a presença de estratos 

arbóreo e arbustivo-herbáceo definidos, com as árvores distribuídas aleatoriamente sobre o 

terreno em diferentes densidades. O Parque de Cerrado apresenta ocorrência de árvores 

concentradas em locais específicos do terreno.  

O Palmeiral pode ocorrer tanto em áreas bem drenadas quanto em áreas mal drenadas, 

com a presença acentuada de certa espécie de palmeira arbórea, onde as árvores de outras 

espécies não possuem destaque. A Vereda apresenta frequência de uma única espécie de 

palmeira, o buriti, mas esta ocorre em menor densidade que em um Palmeiral. Além disso, a 

Vereda é circundada por um estrato arbustivo-herbáceo característico. Ribeiro e Walter 

(2008), ao avaliarem a padronização dos tipos fisionômicos encontrados na região dos 
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Cerrados, ampliaram a terminologia básica definida por Ribeiro et al. (1983), descrevendo 

então 11 tipos principais de vegetação para o Bioma enquadrados em: “Formações florestais 

(Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão), savânicas (Cerrado sentido restrito, 

Parque de Cerrado, Palmeiral e Vereda) e campestres (Campo Sujo, Campo Limpo e Campo 

Rupestre)” (RIBEIRO; WALTER, 2008, p. 164).  Os autores ressaltam ainda que, no Brasil, a 

distribuição de florestas e de savanas depende das feições da terra, sendo os mais elevados e 

antigos pediplanos dominados por savana.  

A região central dos cerrados ocupa, predominantemente, maciços planaltos de 

estrutura complexa, dotados de superfícies aplainadas de cimeira, além de um conjunto 

significativo de planaltos sedimentares compartimentados, situados em níveis de 300 a 1.700 

metros de altitude (AB‟SABER, 2003, p. 35). O relevo dessa região apresenta, no entanto, 

várias feições morfológicas cumulativamente resultantes da interação entre clima e substrato 

rochoso de origem cristalina e sedimentar desde o período Terço-Quartenário, que são, em sua 

maioria, similares tanto em áreas de solos cristalinos aplainados como nas áreas sedimentares 

mais elevadas (AB‟SABER, 2003).  

De acordo com Novaes Pinto (1993), as formas de relevo predominantes são residuais 

de superfícies de aplainamento (Chapadas), apresentando topografia plana a levemente 

ondulada. Ao lado dessas superfícies, localizam-se as áreas serranas, depressões periféricas e 

interplanálticas resultantes de processos de pediplanação e vales fluviais alongados.   

Em todo o planeta, as áreas de savana têm sido amplamente utilizadas para o 

estabelecimento de sistemas produtivos, atividades agropecuárias e demais formas de 

ocupação humana. A conversão das savanas para usos antrópicos voltados às atividades 

agropecuárias, que levaram a transformações da paisagem, aliada a uma peculiar fauna e flora 

da região, fez deste bioma um hotspot para a conservação da biodiversidade global (MYERS 

et al., 2000). Estima-se que aproximadamente 50% da cobertura vegetal nativa do Cerrado já 

tenha sido convertida em classes de uso antrópico (SANO et al., 2008). 

  

1.2. OCUPAÇÃO ANTRÓPICA VOLTADA ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS NO 

BIOMA CERRADO 

 

Após o início do processo de colonização do Brasil pelos europeus, o ouro foi o 

grande atrativo à ocupação da região do Cerrado, que ocorreu ainda se deu no século XVIII. 

A atividade extrativa mineral teve grande importância até o final do século XVIII, e a criação 

de gado, assim como a agricultura, tinha a função, em parte, de subsistência nesse período 
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(HESPANHOL, 2000). O esgotamento das jazidas estabeleceu um período de estagnação 

demográfica e econômica. Para Fernandes e Pessôa (2011), este evento foi um marco da 

transição entre a mineração e a agropecuária, tornando-se a atividade mais significativa da 

economia do Cerrado no século XIX.  

No início do século XX, a região Centro-Oeste começou a estabelecer vínculos 

econômicos mais estreitos com o Sudeste, que se desenvolvia de forma mais acelerada em 

função do dinamismo da cafeicultura associada à expansão da atividade industrial 

(HESPANHOL, 2000). Todavia, Diniz (2006) enfatiza que, embora a região do Cerrado tenha 

sido objeto de variados esforços de ocupação ao longo da história, ela se manteve 

relativamente vazia do ponto de vista econômico e populacional até meados do século XX, 

quando se acelerou o processo de ocupação enraizado em um conjunto de fatores e programas 

governamentais.  

Com a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB), ainda na segunda 

década do século XX na região do Cerrado, o transporte do gado para os mercados 

consumidores de São Paulo e Minas Gerais tornou-se frequente e possibilitou ainda a 

ampliação do processo migratório para a região.  

 No governo de Getúlio Vargas, entre 1937 e 1945, a dinâmica socioeconômica e 

política incorporou o ideário nacional de desenvolvimento por meio da ocupação. Na 

concepção de Peixinho (2006, p. 113), caberia ao projeto de Estado nacional o preenchimento 

das fronteiras, especialmente em áreas mais próximas às fronteiras internacionais e aos 

centros urbanos. A ação de povoar as áreas periféricas, além de incorporá-las aos centros 

dinâmicos da economia, ainda preencheria os espaços vazios, reduzindo a fragmentação do 

território nacional.  

Por conseguinte, Gonçalves Neto (1997) argumenta ainda que, no âmbito da política 

desenvolvimentista do período de 1930-1945, o campo deveria atender às necessidades da 

nova regulação econômica (a partir daquele, momento não mais pautada no setor agrário-

exportador, mas no urbano-industrial), sob a intervenção do Estado, que desempenhou um 

papel de mediador, conciliando interesses industriais e rurais.  

Desse modo, a partir da década de 1930, o processo de ocupação do Centro-Oeste 

tornou-se prioritário. A despeito desse processo, Hespanhol (2000) assinala que na referida 

década, o Governo Vargas, além de incentivar o desenvolvimento do setor industrial e 

estimular a diversificação agrícola, procurou incrementar o processo de ocupação das zonas 

de fronteira agrícola do centro do país, seguindo um plano político denominado “Marcha para 

o Oeste”. O projeto geopolítico da “Marcha para o Oeste” surgiu em decorrência da 



22 

 

necessidade de afirmação da soberania nacional e visava ocupar o Planalto Central e, a partir 

deste, a Amazônia, pois havia um grande vazio demográfico no território brasileiro e era 

necessário ocupá-lo e integrá-lo (CASTRO, 2004). A atuação do Estado se intensificou na 

região por meio da criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás, da criação da Fundação 

Brasil Central, construção de estradas e da construção de Goiânia (BARREIRA, 2002). 

Contudo, não houve efetiva integração da região ao espaço econômico nacional, 

especialmente em função da ausência de uma infraestrutura de transportes.   

Já no governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961, ações efetivas estimularam 

o processo de integração do território brasileiro e a incorporação da região Centro-Oeste ao 

espaço econômico nacional. A implementação do Plano de Metas (1956-1961), além da 

transferência da Capital Federal para o Planalto Central, redundou na instalação da indústria 

automobilística no país (a partir de 1957) e na implantação de malha rodoviária interligando a 

região com os principais centros econômicos nacionais.  

Posteriormente, a construção de Brasília exerceu um papel atrativo de contingentes 

populacionais oriundos de outras regiões para o interior do Brasil (PIRES, 2000, p. 114) que, 

aliada à complementação do sistema de transportes e à melhoria nas comunicações, 

constituíram a condição material para unificar o território.  

Ao examinar o processo de ocupação da região, em uma perspectiva singular, 

Peixinho (2006) expressa que, 

 

[...] mesmo com o projeto de integração do período do governo de Juscelino 

Kubitschek que criou uma infraestrutura, principalmente rodoviária, a incorporação 

do Centro-Oeste ao sistema produtivo nacional e internacional somente se daria por 

meio das políticas governamentais, na década de 1970, as quais, por intermédio de 

subsídios, impulsionaram a expansão de “novas” relações capitalistas de produção 

(PEIXINHO, 2006, p. 134).  

 

Assim, o território  ainda não-integrado passou a ser o foco das políticas territoriais do 

Estado autoritário nos sucessivos governos militares (período de 1964 a 1985), demonstrando 

interesse em ocupar o Centro-Oeste e o Norte do país, num projeto geopolítico para a 

modernização da sociedade e território nacionais. As políticas deste período têm nas ações do 

Estado, na interpretação de Peixinho (2006), o seu principal eixo de desenvolvimento, ou seja, 

o Estado não somente assumiu uma política de induzir o desenvolvimento, mas também 

tornou-se empreendedor desse desenvolvimento.  

Para promover a modernização agrícola a partir de 1960, o Estado reestruturou o 

sistema técnico agrícola por meio da implantação do paradigma da Revolução Verde, levando 
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ao surgimento de um novo padrão agrícola no País. Na leitura de Graziano da Silva (1998, p. 

23), o novo padrão agrícola, era orientado para a integração vertical e para o incremento da 

produção mediante o aumento da produtividade.  

Assim, os chamados insumos modernos, como fertilizantes químicos, os agrotóxicos, 

as sementes selecionadas e equipamentos fornecidos pelo parque industrial, começam a ser 

utilizados intensamente na produção agrícola. Portanto, em meados da década de 1960 

ocorreu a transformação capitalista da agricultura, sua industrialização, sua modernização 

Graziano Neto (1986, p. 26), tornando-a uma atividade nitidamente empresarial e abrindo um 

mercado de consumo para as indústrias de máquinas e insumos modernos. Um marco desse 

novo padrão agrícola é a constituição do Complexo Agroindustrial (CAI), que surge como um 

produto da modernização e representa uma maior aproximação e interdependência entre 

agricultura e indústria.   

A partir de então, a prioridade das políticas de Estado para a região Centro-Oeste não 

deve mais ser a ocupação do território, mas sim a implementação das formas técnicas 

modernas no cultivo de grãos e na pecuária, dada a importância do setor agropecuário no 

âmbito do projeto de desenvolvimento nacional. Dentro deste contexto, a região dos Cerrados 

tornou-se estratégica na incorporação de novas áreas, tanto pela sua posição geográfica, como 

por suas características físico-ambientais, que propiciavam a expansão da produção 

agropecuária nos padrões da nova agricultura moderna.  

Pires (2000) enfatiza ainda que, aliada a tais fatores, a opção pelo Cerrado esteve 

condicionada também pelo fato de que os órgãos governamentais de planejamento viam-no 

como alternativa à ocupação da Amazônia, que naquela época já encontrava clamores nos 

discursos ambientalistas nacionais e internacionais. Desse modo, novas potencialidades de 

uso do Cerrado foram reveladas, deixando de serem consideradas áreas que não ofereciam 

potencial de exploração produtiva. As tradicionais áreas de Cerrado, como os extensos 

chapadões com topografia plana, até então pouco utilizados, como argumentam Mendonça e 

Thomaz Junior (2004), passam a ser intensamente aproveitados, devido à disponibilidade de 

capital (programas governamentais), de recursos técnicos (máquinas), de tecnologia 

(desenvolvimento de pesquisas científicas) e do apoio na construção de infraestrutura pelo 

Estado brasileiro.  
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1.3. A INTENSIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO PRODUTIVA DO CERRADO NO 

CONTEXTO DA MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA A PARTIR DA DÉCADA DE 

1970 

Ao longo da década de 1970, o Estado, na busca de trajetórias de desenvolvimento 

econômico, recorre à implantação de programas de desenvolvimento e incentivos fiscais que 

se encontravam inseridos nas metas do I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), 

vinculado ao projeto Brasil Grande Potência, que atribuía importância estratégica ao 

desenvolvimento agrícola no país. Nessa oportunidade foi dada ênfase à promoção do 

desenvolvimento tecnológico, mediante o aproveitamento de recursos naturais e integração do 

território. Para tanto, um conjunto de políticas governamentais foi empreendido pelo Estado, a 

partir da perspectiva que caberia à agricultura contribuir para a superação dos grandes 

problemas da economia nacional, por meio do atendimento à demanda do mercado interno e 

aumento e diversificação das exportações.  

Para Graziano da Silva (1998, p. 26-27), a década de 1970 revela uma nova dinâmica 

agrícola no país, esse paradigma é marcado pela integração dos capitais, isto é, o processo de 

centralização dos capitais industriais, bancários, agrários, etc. que, por sua vez, fundir-se-iam 

em sociedades anônimas, condomínios e cooperativas rurais.  

Nesse contexto, o processo de ocupação do Cerrado ligado à agricultura e à pecuária 

ganha consistência. A incorporação de novas áreas de Cerrado ao processo produtivo tornou-

se estratégica ao projeto de modernização do espaço agrário brasileiro. Na concepção de Pires 

(2000, p. 113), a expansão das atividades agropecuárias no Cerrado deveu-se  

 

[...] à introdução de tecnologias modernas de exploração do potencial agrícola, 

destacadamente para a produção de grãos e do potencial industrial e mineral, a 

mecanismos gerais de crescimento da agricultura no país nessa década e pela 

concessão de créditos aos produtores rurais. 

 

 

Adicionalmente o Estado, responsável pela transformação da agricultura, teve ainda 

como suporte não só o Sistema Nacional de Crédito Rural, criado em 1965, mas também o 

apoio de órgãos como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e a 

Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMBRATER) (PESSÔA; 

INOCÊNCIO, 2014). Corroborando com tal afirmação, Hespanhol (2000) expressa que o 

processo de alteração da base técnica e econômica da agricultura de vastas parcelas do 

Cerrado pode ser dividido em duas fases:  
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A primeira fase que se estende do final dos anos de 1960, até meados dos anos 1970, 

caracterizada pelo esforço da pesquisa em desenvolver sementes de soja adaptadas 

às condições edafoclimáticas do cerrado e pela melhoria da infraestrutura através do 

programa Corredores de Exportação do Governo federal e do Programa de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste (PRODOESTE). A segunda fase do processo é 

marcada pelo lançamento dos chamados Programas Especiais, com destaque para o 

Programa de Desenvolvimento dos Cerrados POLOCENTRO, criado em 1975, e o 

Programa de Cooperação Nipo-Brasileira de Desenvolvimento do Cerrado- 

PRODECER, criado em 1979, no âmbito do II Plano Nacional de Desenvolvimento 

- IIPND 1975/79 (HESPANHOL, 2000, p. 15).   

 

 

O POLOCENTRO teve como objetivo principal o desenvolvimento e a modernização 

das atividades agropecuárias da região Centro-Oeste, mediante a ocupação racional de áreas 

com características de Cerrado e seu aproveitamento em escala empresarial. De forma 

complementar, Peixinho (2006) observa que o POLOCENTRO é considerado o principal 

programa de desenvolvimento para a incorporação do Cerrado ao processo produtivo nacional 

e internacional, por meio da implementação de políticas de incentivos fiscais e subsídios, 

visando à produção de produtos para a exportação, especialmente a soja. 

 Esse programa, voltado para as médias e grandes propriedades, foi executado em 12 

áreas de Cerrado distribuídas nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e 

Minas Gerais (Figura 2) com o objetivo de incorporar “racionalmente” mais de 3 milhões de 

ha – 1,2 milhão com a pecuária, 1,8 milhão em lavouras e 0,7 milhão em reflorestamento 

(PIRES, 2000, p. 120).  

O autor ressalta ainda que os recursos financeiros e gastos somaram cerca de 860 

milhões de dólares, distribuídos para os setores de transporte, pesquisa e agropecuária, 

armazenamento, energia, assistência e crédito rural, e estima-se que tenha sido responsável 

pela ocupação de 2,4 milhões de ha, no período de 1975-1980. A partir de então, a região 

despontou como espaço de grande potencial produtivo, plenamente favorável à mecanização e 

dotado de uma relativa infraestrutura de transporte e energia (PIRES, 2000, p. 116).  

Na escala do bioma Cerrado, os programas de desenvolvimento regional, aliados a 

outros incentivos fiscais públicos e privados direcionados ao setor agropecuário contribuíram 

ainda para transformar as paisagens originais, sinônimo de biodiversidade, em paisagens 

predominantemente de grandes áreas cultivadas com a monocultura da soja e de pastagens 

cultivadas. Na leitura de Hespanhol (2000), as facilidades criadas pelo Estado, por meio da 

concessão de recursos financeiros, e as condições favoráveis da região à produção de grãos 

em larga escala, convertem as zonas de Cerrado do Brasil Central na principal fronteira 

agrícola do país a partir dos anos de 1970.  
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A década de 1980 foi caracterizada por um processo de crescente instabilidade 

macroeconômica no país, em razão, segundo Castelar (2009), de choques econômicos 

externos, mas também do acúmulo de problemas gerados pelos “desequilíbrios estruturantes” 

da estratégia de desenvolvimento adotada desde meados do século. O autor menciona ainda 

que, assim, decidiu-se substituir o modelo de controle e comando do Estado pelo de maior 

competição, corrigindo os preços relativos domésticos, alinhando-os aos preços 

internacionais.  

Em face do quadro de crise financeira ao longo da década de 1980, as mudanças 

estratégicas do Estado brasileiro repercutiram também na política agrícola. A atuação do 

Estado no setor primário apresentou, contudo implicações contraditórias. De um lado, 

retiraram-se incentivos e créditos subsidiados aos agricultores. De outro lado, acentuou-se a 

necessidade de atender ao mercado externo. Nesse cenário, a política de garantia de preços 

mínimos assumiu a atribuição de principal instrumento da política agrícola, na busca pelo 

incremento da produção. 

Especificamente para o Cerrado, as ações estratégicas do Estado orientam para a 

intensificação do uso da terra e manutenção do processo de incorporação de novas áreas ao 

processo produtivo. Desse modo, foi implementado o Programa de Cooperação Nipo-

Brasileira de Desenvolvimento do Cerrado – PRODECER visando, sobretudo, promover o 

desenvolvimento agrícola do Cerrado com bases técnicas e gerenciais modernas, por meio do 

acordo firmado entre o Brasil e o Japão para a produção de soja no Cerrado.  

Como os programas de desenvolvimento implementados anteriormente, este também 

se utiliza do instrumento de crédito supervisionado aos colonos selecionados para a 

composição dos núcleos agrícolas estabelecidos pelos responsáveis do programa. O 

PRODECER desenvolveu-se em etapas. A primeira etapa, denominada PRODECER I, 

iniciou concretamente em 1980, por meio de projetos de colonização e empresa de capital 

misto nos municípios de Coromandel, Iraí de Minas e Paracatu, no estado de Minas Gerais 

(PIRES, 2000). O autor sustenta que, a partir de 1985, na segunda etapa, isto é, o 

PRODECER II, expandiu-se para áreas nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul e Bahia; a partir de 1995, na terceira etapa, avançou para os estados do Maranhão e 

Tocantins, com o PRODECER III (PIRES, 2000, p. 122).  

De acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2002), 

o PRODECER ocupou 345 mil hectares, se somadas às áreas do projeto nos sete estados onde 

se desenvolveu e assentou 717 produtores, de um total planejado de 760 (Figura 2).  
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Figura 2. Mapa com a localização das áreas de atuação dos principais programas de desenvolvimento e ocupação 

do Bioma Cerrado.  
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Não obstante, os objetivos projetados nos Programas Especiais não foram plenamente 

alcançados, mas do ponto de vista do aporte de tecnologia e insumos, é inegável a 

contribuição dos mesmos à modernização da agropecuária em áreas do Cerrado. Tal como 

destaca Diniz (2006), a agropecuária do Cerrado tornou-se moderna e produtiva graças à 

geração e difusão de novas técnicas originárias de pesquisas e experimentos fomentadas pelos 

programas de desenvolvimento.  

A partir dos anos de 1980, o processo de modernização da agricultura do Centro-

Oeste, comandado pela soja, passou a ocorrer de forma mais cadenciada em virtude da menor 

disponibilidade de crédito rural e da eliminação de subsídios ao setor, como decorrência da 

intensa crise econômica que assolou o país (HESPANHOL, 2000). Todavia, mesmo com um 

quadro macroeconômico desfavorável, ressalta-se que a produção agrícola na região dos 

Cerrados, na década de 1980, não foi profundamente afetada. 

Os dados censitários do IBGE, do período compreendido entre 1970 e 1980, 

principalmente no que diz respeito à produção de grãos e aos usos das terras classificadas 

como pastagens plantadas, lavouras permanentes e temporárias, possibilitaram constatar essa 

afirmação, pois a participação do Centro-Oeste na produção nacional de grãos passou de 9,5% 

para 15,0% (IBGE, 2001) e a área ocupada por lavouras (permanentes e temporárias) passou 

de 2.400.000 ha, em 1970, para 6.480.000 ha em 1980; enquanto a área de pastagens 

plantadas passou de 9.073.000, em 1970, para 24.665.000 ha, em 1980.  

A região do Cerrado apresentava vantagens comparativas para a produção de grãos em 

relação às demais regiões brasileiras nesse período. Na leitura de Hespanhol (2000), a 

exploração em larga escala, disponibilidade de terras a baixo preço, bons níveis de 

produtividade, além de concessão de facilidades pelos governos estaduais às grandes 

empresas agroindustriais para que implantassem unidades processadoras na região, 

constituíam alguns dos aspectos favoráveis ao Centro-Oeste. 

O final do século XX e o início do século XXI marcaram uma mudança no modelo e 

projeto de desenvolvimento brasileiro, pois, de acordo com Becker (2009, p. 33), tornaram-se 

mais acentuadas as feições da globalização, com a interconexão não só da economia e das 

finanças, mas também das arenas políticas nacional e internacional. Nesse novo arranjo 

institucional, o Estado brasileiro afastou-se do papel de agente indutor direto do 

desenvolvimento econômico e social. 

Na esteira desse processo, o Estado começou a delinear ações estratégicas setoriais 

para a consolidação do desenvolvimento. Como reflexo, no âmbito do setor agropecuário 

houve uma reestruturação dos instrumentos que nortearam a Política Agrícola, uma vez que 
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os instrumentos tradicionais desta política como, crédito rural e preços mínimos, tornaram-se 

menos eficazes mediante as mudanças econômicas. Na visão de Matos e Pessôa (2011), com 

o racionamento do crédito rural, reforçou-se o papel do setor privado no financiamento da 

agricultura brasileira, principalmente das tradings mundiais. Assim, as tradings passaram a 

ocupar o espaço deixado pelo Estado e começaram a desenvolver instrumentos privados para 

financiar a produção, comercialização, novos sistemas de logística de transporte, energia e 

armazéns e buscaram ainda o controle tecnológico de novas variedades de sementes 

(FREDERICO, 2008, p. 178).  

O Estado, mesmo deixando de elaborar de forma centralizada as políticas agrícolas, 

não desamparou o setor nos últimos 20 anos. Permanece protagonista, como enfatizam Matos 

e Pessôa (2011), mas com novos formatos, fomentando essa atividade por meio de 

financiamentos para investimentos e custeio a juros baixos, aumento de carências, 

renegociação de dívidas e aumento de prazos. As autoras mencionam ainda que, para atender 

às demandas do processo produtivo do agronegócio, o Estado investiu em infraestrutura 

(rodovias, ferrovias e hidrovias), pois os sistemas de logística ainda apresentavam deficiência, 

afetando desse modo, a competitividade do agronegócio.  

Por conseguinte, as estratégias de desenvolvimento da agricultura brasileira tornam-se 

decorrentes de decisões políticas e empresariais, vinculadas à produção de culturas que 

atendem ao mercado internacional (commodities), tais como a soja, açúcar, trigo, milho, às 

vezes associada à cadeia carne/grãos, produzidos em larga escala e fundamentados na 

maximização dos lucros.  

Inserido estrategicamente nesse processo, o Cerrado, nas últimas quatro décadas, tem 

sido visto como uma das regiões mais promissoras do país, no que concerne à produção de 

monoculturas de soja, algodão, milho, cana-de-açúcar, enfim, culturas com produção em larga 

escala (MATTOS; PESSÔA, 2011).  

O cenário que se projeta sinaliza que o Cerrado continuará a exercer papel decisivo 

para o desempenho da agricultura brasileira nos mercados doméstico e internacional. No 

entanto, é possível ter como hipótese que, se o processo de globalização continuar induzindo a 

região do Cerrado para a produção agrícola nos moldes como tem sido executada, 

especialmente para as culturas de grãos e pecuária, promovendo a abertura de novas áreas e 

retirando a cobertura vegetal nativa, é provável que o Cerrado venha a sofrer mais ainda com 

os prejuízos ambientais inerentes (PIRES, 2000).   

Importa observar também, que o processo de ocupação e modernização agrícola nos 

Cerrados, concebido pelo Estado, gerou (e persistem) passivos entre a produção agropecuária 
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e questões ambientais, na medida em que, como observam Klink e Machado (2005, p. 153), 

no passado as políticas públicas negligenciaram as implicações do desenvolvimento na 

conservação do Cerrado. Assim, o processo histórico de ocupação e a intensificação do uso da 

terra na região do Cerrado, aliados à presença de diferentes atores e atividades econômicas 

que se sucederam no tempo, impuseram transformações às suas paisagens.  

Por todo o exposto, constata-se que a centralidade de tais transformações reside na 

escolha do modelo de desenvolvimento adotado para o Cerrado do Centro-Oeste, que 

viabilizou a consolidação da agropecuária nos moldes ditos modernos, responsável por 

significativos aumentos da produção e elevados índices de produtividade. Entretanto, é 

preciso considerar o reverso desta moeda, os impactos negativos, sociais e ambientais, que 

colocam em risco a manutenção dos serviços ecossistêmicos do Cerrado e os próprios 

processos produtivos que já vêm sendo extensamente debatidos por Hespanhol (2000), Pires 

(2000), Mendonça (2009), Oliveira (2002), Peixinho (2006), Thomaz Júnior (2010), entre 

outros. 

 

1.4. FRONTEIRAS E SUAS DISTINTAS POSSIBILIDADES DE LEITURAS 

 

Para compreender o dinamismo da fronteira em direção ao Cerrado e suas expressões 

na paisagem é necessária uma leitura das condições de sua expansão sob a ótica da ocupação, 

do povoamento e da apropriação territorial. Considerando que o termo fronteira é rico de 

significados e remete a importantes discussões, especialmente no que se refere a expressivas 

alterações no espaço geográfico, o primeiro aspecto a considerar é conceitual.  

A palavra fronteira implica, historicamente, aquilo que sua etimologia sugere, ou seja, 

a extremidades, confins e limites de um país ou região. Entretanto, com a sistematização de 

estudos em diversas áreas do conhecimento, como da própria Geografia, o termo fronteira 

assume feições dinâmicas e vai responder a diferentes operacionalidades. Vale ressaltar, 

contudo, que a concepção de fronteira de Becker (1988) é a norteadora de nosso olhar sobre o 

processo de ocupação em Roraima.   

Na concepção de Becker (1998), o significado de fronteira não é dado. Embora ele 

represente a conquista de novos espaços, seu significado é reescrito em função do contexto 

histórico mundial e das especificidades das formações sociais em que se desenvolve. A autora 

argumenta ainda que 
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[...] fronteira não é sinônimo de terras devolutas, em que apropriação econômica é 

acessível a pioneiros, nem se reduz a um processo de colonização agrícola. 

Distintivo da situação de fronteira não é o espaço físico, em que se dá, mas espaço 

social, político e valorativo que engedra (BECKER, 1998, p. 67).  

 

Becker (1988) enfatiza, assim, que a virtualidade histórica é um dado crucial da 

fronteira para a formação de distintos projetos políticos, uma vez que estes são dependentes 

da maneira como foram apropriados os espaços, das relações sociais e dos tipos e interesses 

dos agentes sociais aí constituídos. O pressuposto aqui é de que a fronteira pode ser acentuada 

como um espaço de arremesso para o futuro, potencialmente gerador de alternativas.  

 

Em outras palavras, [...] a fronteira é o espaço da expectativa de reprodução 

ampliada para praticamente todos os atores em jogo, mas onde há incerteza quanto a 

essa reprodução, na medida em que as ações sociais respondem a orientações 

políticas e valorativas e não só aos constrangimentos econômicos, condições que lhe 

atribui valor dinâmico e estratégico (BECKER, 1988, p. 67). 

 

 

Assim, o moderno, o novo, a racionalidade econômica estão presentes e são 

constituintes na formação e projeção dos espaços de fronteira. Nesse sentido,  

 

A fronteira é, pois, para a nação, símbolo e fato político de primeira grandeza, como

espaço de projeção para o futuro  potencialmente  alternativo. Para  o  capital, a 

fronteira tem valor como espaço onde é possível implantar rapidamente novas 

estruturas e como reserva mundial de energia. A possibilidade econômica e política 

da fronteira, por sua vez, torna-se uma região estratégica para o Estado que se 

empenha em sua rápida estruturação e controle (BECKER, 1990, p. 11).  

 

 

Ao abordar o processo de expansão da fronteira no país numa dimensão sociológica, 

Martins (1997) afirma que a fronteira não se resume a limites geográficos. Observando que o 

imigrante tem a “possibilidade” de realizar ou não seus sonhos e anseios traçados e sonhados, 

nesse novo local para onde migrou. “[...] A fronteira é na verdade, ponto limite de territórios 

que se (re) definem continuamente, disputados de diferentes modos por diferentes grupos 

humanos” (MARTINS,1997, p. 12). O autor acrescenta ainda que a fronteira é essencialmente 

o lugar da alteridade [...] a situação de conflito social [...] o conflito faz com que a fronteira 

seja essencialmente, a um só tempo, um lugar de descoberta do outro e de desencontro 

(MARTINS, 1997, p. 150).  

A mobilidade para e na fronteira estaria ligada também à manifestação da necessidade 

do capital em se expandir, reproduzir e acumular, sendo que nesse processo muitas 

contradições nas relações de poder ocorrem entre os diferentes indivíduos que fazem da 

fronteira um espaço diferenciado, de contato e interação. No tocante a isso, Lénna (1998, p. 
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192), complementando a discussão sobre o tema, expõe que para compreendermos a fronteira 

em toda sua dimensão, não podemos contentar-nos em analisar seus aspectos 

socioeconômicos e espaciais; é imprescindível incluir seus atores e motivações. 

Martin (1994), acerca da investigação sobre fronteira, retoma outro significado da 

palavra, o qual indica as áreas que estão sendo incorporadas pelo processo de valorização 

econômica. O autor esclarece ainda que os especialistas no assunto costumam diferenciar 

nesta “nova fronteira” que está se abrindo à produção duas situações, referidas a duas formas 

de avanço da ocupação do território, quais sejam: 

 

[...] a “frente de expansão” se refere a áreas onde já não predomina mais a economia 

natural sem trocas, em outras palavras o predominante é a subsistência, mas já 

começam a comercializar os excedentes. Quando a propriedade privada se instaura 

plenamente, a estrutura produtiva é orientada para o mercado consumidor 

caracteriza-se a “frente pioneira”, isto é, uma zona que não está apenas sendo 

ocupada, mas onde se reproduzem as relações de produção dominantes e que tem 

condições de influir na divisão do trabalho de todo o país (MARTIN, 1994, p. 85-

86).       

 

Martins (1997) pensa a fronteira tanto como “frente de expansão” e “frente pioneira”, 

quanto como “[...] ponto de limite de territórios que se redefinem continuamente, disputados 

de diferentes modos por diferentes grupos humanos” (MARTINS, 1997, p. 11-12). O autor 

afirma ainda que as frentes pioneiras representam o processo de incorporação do espaço pelo 

capital, nas áreas de contato entre a civilização e a mata virgem. As frentes pioneiras se 

distinguem das frentes de expansão, uma vez que estas significam a incorporação de efetivos 

populacionais em áreas de mata virgem.  

De modo complementar Becker (1988, p. 64) ressalta que a frente de expansão é dos 

camponeses e posseiros. É definida como faixa intermediária entre a fronteira demográfica 

(grupos tribais) e a econômica (frente pioneira capitalista), cujas terras livres são ocupadas 

pelos posseiros para prover a sua subsistência e reprodução através do trabalho familiar.  

Todavia, em uma fase mais recente, esse caráter de expansão territorial da fronteira 

tem sido substituído por novos fatores, postos principalmente pela dimensão dos capitais 

envolvidos, entre os quais estão a heterogeneidade de atividades, o ritmo elevado de 

urbanização que lhe vem sendo associado e a participação do Estado no planejamento e em 

investimentos de infraestrutura (SCISU; LIMA, 2000, p. 113). Face a esse novo referencial, 

pode-se ainda conceituar a fronteira como um "espaço não plenamente estruturado, e, por isso 

mesmo, potencialmente gerador de realidades novas" (BECKER, 2009, p. 20).   
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Portanto, as distintas abordagens apresentadas acerca do conceito de fronteira são 

primordiais para a compreensão do processo de ocupação e apropriação do território do 

Cerrado, na medida em que esse processo foi determinado pela ação de movimento de 

expansão da fronteira, refletindo a lógica dos diferentes projetos de desenvolvimento 

concebidos no país. Neste sentido, busca‑ se apresentar a seguir uma perspectiva histórica 

para a compreensão desse processo, destacando as principais características e significados 

para o Cerrado das distintas etapas de avanço e expansão da fronteira.   

 

1.5. EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE FRONTEIRAS NO CERRADO 

 

O processo de expansão da fronteira na região do Cerrado configurou-se por meio da 

frente de expansão, frente pioneira e fronteira agrícola. Martins (1975) salienta que a 

expansão da fronteira ocorreu, primeiramente, na forma de frente de expansão, cuja 

característica principal é o fato de as terras serem somente ocupadas e não terem peso de 

mercadoria. Essa fase do movimento da fronteira foi marcada por uma ocupação esparsa da 

região, datada do início do século XVIII, com assentamentos nas regiões de Cuiabá até o leste 

de Goiás, objetivando promover a exploração de pedras preciosas e ouro.  

De acordo com Furtado, “em algumas dessas regiões a curva de produção aurífera 

subiu e baixou rapidamente, provocando grandes fluxos e refluxos de população; noutras, em 

curvas menos abruptas, tornando-se possível um desenvolvimento demográfico mais regular e 

a fixação definitiva de núcleos importantes de população” (FURTADO, 2007, p. 124). 

A produção aurífera, contudo, foi rápida e entrou em decadência em poucos anos. 

Ademais, o número de ocorrências auríferas na região era pequeno e a distância aos centros 

políticos, Rio de Janeiro e São Paulo, tornava o custo de manutenção pouco vantajoso 

(DINIZ, 2006, p. 44). Identifica-se aqui um entrave significativo nessa primeira fase de 

ocupação do Cerrado, ou seja, a distância entre os centros dinâmicos e a economia nacional. 

Após a ocupação inicial estimulada pela mineração, a principal atividade econômica da região 

passou a ser a pecuária extensiva e a agricultura de subsistência, impulsionadas pela 

dificuldade de abastecimento (OLIVEIRA, 1997). 

Nesse período, a agricultura em Goiás e Mato Grosso, por exemplo, tinha pouca 

importância no cenário econômico e só iria florescer em meados do século XIX. Assim, Diniz 

(2006) afirma que foi a pecuária que manteve algum dinamismo econômico na região após a 

rápida decadência da atividade aurífera. Miziara (2008), ao analisar especificamente a 

expansão de fronteiras no estado de Goiás, observa que 
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[...] a pecuária extensiva desenvolveu-se principalmente pelo fato de requerer baixo 

nível de inversão de capital e porque em forma de boiada o gado se autotransporta, 

resolvendo em parte o problema da distância em relação ao mercado consumidor. 

Apesar do baixo nível de capitalização desse tipo de economia, já se esboçam, nesse 

momento, as bases para a futura expansão do capitalismo (MIZIARA, 2008, p. 110). 

 

 

Ao final do século XIX, diversos fatores contribuem para que a economia regional 

passe de colonial e pré-capitalista para capitalista no país, merecendo destaque a constituição 

de um mercado de trabalho e a lei de Terras de 1850, como tendo sido responsáveis pelo 

avanço (DINIZ, 2006, p. 51). Contudo, ao final do século XIX, o Centro-Oeste era 

caraterizado, segundo Guimarães e Leme (1997, p. 24), “como área de pecuária e agricultura 

de subsistência, com baixa articulação com os centros mais desenvolvidos e quase nenhuma 

integração econômica interna”. Esse cenário começou a ser alterado no início do século XX.  

A expansão da fronteira no Centro-Oeste, nesse período, ocorreu com o deslocamento 

da frente pioneira, responsável pela aproximação e entrada em seu território das estradas de 

ferro na década de 1920 (MARTINS, 1997) e de um crescente desenvolvimento das relações 

capitalistas de produção. O desenvolvimento da cafeicultura em São Paulo e a consequente 

expansão das ferrovias em direção ao Mato Grosso e Goiás, favoreceram o estabelecimento e 

desenvolvimento das relações capitalistas de produção na região, além de sua integração à 

economia nacional. A economia da região se revitalizou, a agricultura e a pecuária foram 

fortemente estimuladas, e começaram a se organizar em bases capitalistas para atender os 

mercados consumidores do Centro-Sul.  

De acordo com Guimarães e Leme (1997, p. 33-34.), “na década de 1930 o Estado 

brasileiro se firmou como organizador da acumulação industrial, empreendendo políticas de 

caráter nacional, e promoveu a unificação do mercado, tornando-se responsável pela abertura 

de sucessivas fronteiras de acumulação”. Durante o governo Vargas foram adotadas políticas 

específicas para o desenvolvimento da região central do Brasil, com forte conotação 

nacionalista.  

Vargas buscava implementar o discurso de que a integração territorial era fundamental 

para o desenvolvimento; dessa forma, a frente pioneira desencadeou também a Marcha para o 

Oeste, a partir de 1940. Na frente pioneira a racionalidade econômica e a constituição formal 

e institucional das mediações políticas estão visivelmente presentes em todos os lugares e 

momentos (MARTINS, 2009, p. 162). O autor argumenta ainda que a frente pioneira é 

marcada pela propriedade privada da terra e pelo empreendimento econômico.  

O deslocamento da frente pioneira foi decisivo para o processo de ocupação do 

Cerrado, vastas áreas do espaço em Goiás e Mato Grosso foram rapidamente ocupadas. Nesse 
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processo, sobressaem-se duas experiências de colonização: “a Colônia Agrícola Nacional de 

Goiás (1941) e a Colônia Pecuária Nacional de Dourados-MS em 1943 que atraíram levas de 

migrantes, devido à promessa de terra gratuita” (GUIMARÃES; LEME, 1997).  

A construção de Goiânia, vista na etapa inicial da Marcha para o Oeste, foi também 

determinante para a ocupação da região. Nesse sentido, Barreira (2002) afirma que “Goiânia 

representou, portanto, a consolidação da frente pioneira na região [...] e sua consequente 

inserção na economia de mercado, como um novo centro político capaz de contribuir para a 

dinamização da economia do Sul e Sudeste” (BARREIRA, 2002, p. 162).      

A partir da década de 1950, o Governo federal empreendeu medidas efetivas para o 

desenvolvimento da região. Por meio do Plano de Metas (1954-1961), ampliou os esforços de 

interiorização da economia, na medida em que justificava expressivos investimentos em 

infraestrutura. Elementos como transportes, telecomunicações e energia contribuíram para a 

elevação da capacidade de adensamento e diversificação dos núcleos urbanos interioranos no 

Centro-Oeste, além da transferência da Capital Federal para o Planalto Central.  

No entanto, Guimarães e Leme (1997) enfatizam que, o que se inaugura com o Plano 

de Metas é fundamentalmente a articulação dessas infraestruturas num processo mais 

arrojado, que envolvia a concepção de um novo padrão de industrialização, elevadas taxas de 

crescimento econômico, unificação do mercado nacional e o binômio indústria 

automobilística-rodoviarismo.  

Na década de 1960, a região Centro-Oeste iniciou, então, um processo de modificação 

de sua estrutura produtiva, amparada em políticas públicas voltadas à modernização 

agropecuária, com forte associação à indústria e integração da região ao mercado nacional e 

internacional. Preparava-se assim a grande mudança funcional do Centro-Oeste, a 

modernização agropecuária das décadas de 1970 e 1980, responsável pelo salto produtivo e 

pela resposta exportadora do complexo grãos-carnes (GUIMARÃES; LEME,1997, p. 43).   

Esse processo é compatível com a afirmação de Waibel (1979), segundo a qual todas 

as frentes pioneiras são caracterizadas pelo crescimento rápido da população e, paralelamente, 

pela expansão rápida da área cultivada. Desse modo, em meados de 1970 foi desencadeada 

uma nova fase de expansão das fronteiras no Centro-Oeste, denominada de fronteira agrícola. 

Na concepção de Machado (1992), a expansão da fronteira agrícola  

 

[...] se realiza em um contexto urbano, contribuindo para o processo de urbanização 

o fluxo imigratório contínuo dos "sem terra", dos subempregados e desempregados 

rurais ou urbanos, a necessidade de criação de reserva de mão de obra, a 

concentração fundiária e a elevação do preço da terra, resultando em um processo de 

reordenamento do território.  
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Becker (1982, p.162), por sua vez, atesta que tal valorização do espaço interessa 

diretamente à agricultura, que passa a ser articulada operando-se num processo crescente de 

capitalização e urbanização do campo. Nessa perspectiva, o início do processo de expansão da 

fronteira agrícola ocorreu, especialmente com o deslocamento de agricultores de outras 

regiões do país, motivado pelo baixo custo da terra nas áreas de Cerrado, em relação às suas 

regiões de origem e pelo fato de possuírem experiência com o novo padrão tecnológico.  

Entretanto, um exame mais detido sobre o processo de expansão da fronteira agrícola 

revela que ele tem por referência a intensa intervenção estatal. Como ressalta Miziara (2000, 

p. 284), foi necessário que o Estado fornecesse outros atrativos, principalmente de crédito e de 

acesso à terra a custo baixo, para que se modificasse o cálculo dos investidores privados. A 

intervenção estatal viabilizou um reordenamento no espaço produtivo, por meio de apoio 

técnico e de programas governamentais e constituía-se na busca de transformação da base 

técnica da agropecuária.  

A criação de infraestrutura necessária ao desenvolvimento da agropecuária e a 

ocupação efetiva do Cerrado foi viabilizada por instrumentos como o POLOCENTRO, 

conforme foi abordado em itens anteriores. As políticas públicas favoreceram a incorporação, 

pelos médios e grandes produtores rurais, do padrão tecnológico veiculado pela chamada 

revolução verde (HESPANHOL, 2007, p. 190).  

Desse modo, a partir da década de 1970 difundiram-se para a região do Cerrado o 

manejo da fertilidade dos solos, sementes selecionadas, fertilizantes e o uso de máquinas no 

cultivo de produtos primários para exportação. Mendonça e Thomaz Jr. (2004) reiteram que 

as políticas públicas dirigidas para ao crescimento agrícola nas áreas de Cerrado, atendendo às 

necessidades de mobilidade do capital nacional associadas ao transnacional, tinham como 

objetivo a produção de commodities para a exportação, equilibrando a balança comercial 

brasileira, e promovendo a ocupação do oeste brasileiro.  

A fronteira agrícola foi marcada, ainda, pela modernização tecnológica que viabilizou 

o uso de terras que não eram aproveitadas pela agricultura tradicional. A despeito disso, 

Rezende (2002) assinala que houve uma conversão das terras de qualidade inferior em terras 

de boa qualidade por meio de uma nova tecnologia que permitia a construção da fertilidade 

dos solos, e ainda, foi responsável por tornar abundante a quantidade de terras férteis nas 

regiões do Cerrado.  

Além das políticas públicas, os aspectos fisiográficos do Cerrado vieram de encontro 

com a implantação da agricultura mecanizada. Segundo Peixinho (2006, p. 63), dentre os 

aspectos que se colocam como importantes no processo de mecanização estão a morfologia do 
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relevo, com áreas de relevo plano e suavemente ondulado; disponibilidade e regularidade 

pluviométrica; e solos profundos, bem drenados e propícios à mecanização, embora 

necessitando de correções químicas. Em consequência, Peixinho et al. (2010, p. 3) 

argumentam que verificou-se nas áreas de Cerrado.  

 

A ampliação da área plantada e da produção regional, introdução de novas culturas, 

migração de agricultores experientes com o uso de tecnologias avançadas, instalação 

de agroindústrias e projetos agropecuários, melhoria na infraestrutura regional e 

instalação de centros de pesquisas na região para desenvolvimento de tecnologias 

adaptadas às condições de solo e clima regionais.  

 

Portanto, a configuração do Centro-Oeste como região de fronteira é resultado de uma 

série de processos históricos que ocorreram ao longo de sua ocupação e formação econômica. 

Como chamam atenção Guimarães e Leme (1997), o Centro-Oeste constitui exemplo típico de 

região de fronteira que se consolida como área de moderna produção agroindustrial após a 

transformação de sua base produtiva, impulsionada pelo Estado.  

A região deixou de ser considerada uma região atrasada e assumiu um novo 

protagonismo no contexto geopolítico nacional, tornando-se uma das mais importantes 

fronteiras agrícolas do país na década de 1970. Todavia, intensas mudanças, sobretudo nas 

dimensões ambientais e sociais, surgiram no Cerrado em consequência do processo de 

expansão das fronteiras nas últimas décadas.  

Corroborando com esse pensamento, Pessôa e Matos (2005, p. 11858) afirmam que a 

expansão da fronteira e a aplicação de tecnologias modernas na agricultura, visando lucro, 

têm ocasionado diversos impactos ambientais como, por exemplo, degradação dos solos, 

poluição das águas por agrotóxicos, o desflorestamento e, portanto, a redução da 

biodiversidade.  O Quadro 1 traz a síntese dos principais elementos que caracterizam o 

processo de ocupação e expansão da fronteira no Cerrado.  
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Quadro 1- Caracterização do processo ocupação e expansão da fronteira no Cerrado. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período Políticas públicas para o 

Cerrado

Características Atores 

principais

Área de Atuação Consequências

Século 

XVIII 

ao XIX

Ocupação estimulada pela

mineração, pecuária e

agricultura de subsistência.

Formação de frentes de

expansão e as terras não

tinham peso  de mercadoria. 

Pioneiros  Cuiabá e Leste de

Goiás

 Início do povoamento e  criação de vilas.  

Década 

de 1920

Incentivo à ocupação. Deslocamento da frente

pioneira em direção ao Centro-

Oeste e a terra passou a ser

adquirida por meio da compra

e não pela ocupação. 

Estado Goiás e Mato

Grosso

Ampliação do processo migratório e

implantação  de rede ferroviária.  

Década 

de 1930 

à 1940

Política de colonização oficial,

a partir do projeto geopolítico

Marcha para o Oeste. 

Formação da frente pioneira,

caracterizada pela propriedade

privada da terra e por

desencadear a Marcha para o

Oeste.  

Estado Goiás e Mato

Grosso

Criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás

e Colônia Pecuária Nacional de Dourados-MS;

construção de estrada de ferro; criação da

Fundação Banco do Brasil e construção de

Goiânia.   

Década 

de 1950

Incorporação da região Centro-

Oeste ao espaço econômico

nacional, por meio da

implementação do Plano de

Metas.  

Complementação dos meios de 

transportes e melhorias nos

sistemas de telecomunicações.  

Estado e

investidores 

externos 

Centro-Oeste Transferência da capital federal para o planalto

central; implantação de rodovias interligando o

Centro-Oeste ao centro do País e formação e

diversificação de núcleos urbanos.  

Década 

de 1960 

Modernização da agropecuária. Implementação de formas

técnicas modernas no cultivo

de grãos e na pecuária. 

Estado Centro-Oeste Aumento da ocupação ligada à agricultura e

pecuária. Tradicionais áreas de cerrado com

extensos chapadões, até então pouco utilizados

passam a ser intensamente. aproveitados.  

Década 

de 1970

Desenvolvimento e

modernização das atividades

agropecuárias na região com a

implementação do

POLOCENTRO. 

Estabelecimento da fronteira

agrícola, marcada por

incorporação do padrão

tecnológico da revolução

verde e Incorporação

progressiva de novas áreas ao

processo produtivo. 

Estado e

investidores 

privados 

Mato Grosso do

Sul, Mato Grosso,

Goiás e Minas

Gerais 

Significativos aumentos da produção e

produtividade agropecuária intensiva em

tecnologia, resultando em diversos impactos

ambientais como, por exemplo, degradação

dos solos, poluição das águas por agrotóxicos,

desflorestamento e redução da biodiversidade. 

Década 

de 1980

Promoção do desenvolvimento

agrícola do Cerrado com bases

técnicas e gerenciais modernas,

por meio da implementação

do PRODECER.

Desenvolvimento da produção

agrícola com bases técnicas e

gerenciais modernas,

especialmente para a

produção de soja no Cerrado.

Estado e

investidores 

externos 

Mato Grosso do

Sul, Mato Grosso,

Goiás, Minas

Gerais, Tocantins,

Maranhão e Bahia 

A agropecuária do Cerrado tornou-se moderna

e produtiva graças à geração e difusão de novas

técnicas originárias de pesquisas e

experimentos fomentadas pelos programas de

desenvolvimento. 

Década 

de  1990 

aos dias 

atuais 

Consolidação da produção de

monoculturas como soja,

algodão, milho e cana-de-

açúcar com produção em larga

escala, associado à cadeia

produtiva de  Grãos /Carne.   

Expansão da fronteira

agrícola, incorporando áreas

de Cerrado localizadas nos

estados do Maranhão,

Tocantins, Piauí e Bahia

(MATOPIBA). 

Estado, grupos

e empresas

nacionais e

multinacionais  

Mato Grosso do

Sul, Mato Grosso,

Goiás, Minas

Gerais,  

Maranhão, 

Tocantins, Piauí e

Bahia 

Alteração da paisagens originais do Cerrado,

decorrentes da alteração do uso e cobertura da

terra e acirramento de impactos negativos,

sociais e ambientais, que colocam em risco a

manutenção dos serviços ecossistêmicos do

Cerrado e os próprios processos produtivos. 
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CAPÍTULO II 

 

2. O PROCESSO DE OCUPAÇÃO DAS SAVANAS EM RORAIMA 

2.1. AMAZÔNIA BRASILEIRA: SÍNTESE DO PROCESSO OCUPAÇÃO  

 

O processo de ocupação antrópica na Amazônia Legal Brasileira
1
, oriundo da 

colonização europeia, ocorreu de forma heterogênea no tempo e no espaço. Tal fato se deve à 

configuração espacial da Amazônia sob os aspectos da diversidade ecológica, econômica, 

social e política. Ao analisar o processo de ocupação da região amazônica, Becker (2009, p. 

24) assegura que sua realização ocorreu em surtos devastadores, ligados à valorização 

momentânea de produtos no mercado internacional, seguidos de longos períodos de 

estagnação, com a exploração desenfreada dos recursos naturais, caracterizando-se em 

“economia de fronteira”.  

Os surtos de devastação da floresta tropical de várzea, ao longo dos rios, na busca das 

“drogas do sertão” e o “ciclo da borracha” no final do século XIX e início do XX, atraíram 

correntes migratórias principalmente da região Nordeste, possibilitando o povoamento ao 

longo dos principais rios da região e o surgimento de cidades ou vilas, contudo, não 

garantiram uma ocupação efetiva da região, uma vez que se tratavam de atividades 

extrativistas (COSTA, 1997).  

No final do século XIX, o processo de ocupação da Amazônia é marcado incialmente 

pela inserção da região no mercado internacional, por meio da extração e exportação do látex. 

Foram os seringueiros que realizaram a façanha de preencher vazios entre fortes, missões e 

longos itinerários fluviais no interior do mundo amazônico, onde fossem constatados 

agrupamentos de seringueiras (AB‟ SABER, 2003, p. 66). A esse respeito, Benchimol (1999, 

p. 153-154) assegura que cerca de 300.000 migrantes nordestinos ingressaram nos seringais 

amazônicos no período entre 1877 e 1920. Com o declínio da atividade extrativa do látex e 

seus delineamentos, a população amazônica decresceu e muitos centros urbanos estagnaram 

ou desapareceram. Nesse período, o controle do território foi mantido por intervenções 

esporádicas do Governo Federal.  

 

                                                 
1
O conceito essencialmente político de Amazônia Legal Brasileira foi instituído, em 1953, por meio de 

dispositivo de lei, para fins de planejamento econômico e englobava os estados do Pará e Amazonas, os 

Territórios Federais do Acre, Amapá, Guaporé e Rio Branco (hoje respectivamente, estados do Acre, Amapá, 

Rondônia e Roraima) e ainda parte do estado do Mato Grosso a norte do paralelo 16º, do estado de Goiás (parte 

atualmente pertencente ao Estado do Tocantins) ao norte do paralelo 13º, e do Maranhão, a oeste do meridiano 

de 44º. Instituía-se a Amazônia Legal Brasileira, que seria mantida pela Lei 5.173/1966 (BRITO, 1999, p. 134). 
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Para amenizar os efeitos da crise, em 1912 foi criado o Plano de Defesa da Borracha, 

cuja execução ficou a cargo da Superintendência de Defesa da Borracha, subordinada ao 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Na interpretação de Miranda Neto (1991), a 

criação da Superintendência de Defesa da Borracha e a elaboração do Plano de Defesa da 

Borracha constituíram as primeiras intervenções do Governo federal na região que visavam o 

crescimento econômico, bem como a elevação das condições de vida da população local. Não 

obstante os esforços realizados, ao fim da vigência os acordos não conseguiram gerar 

dinamismo econômico na região.  

A partir do segundo e terceiro quartéis do século XX, acelerou-se o processo de 

ocupação da Amazônia brasileira, caracterizado pelo planejamento governamental, com a 

formação do moderno aparelho de Estado e sua crescente intervenção na economia e no 

território, nutrido por uma ideologia de integração nacional. De acordo com Becker e Stenner 

(2008), a fase de planejamento inicial de 1930-1966, que corresponde à implantação do 

Estado Novo por Getúlio Vargas, foi muito mais discursiva que ativa. Para os autores, os 

marcos dessa fase foram:  

 

a “Marcha para o Oeste” e a criação da Fundação Brasil Central (1944), a inserção, 

na Constituição de 1946, de um Programa de Desenvolvimento para a Amazônia 

(1946) e a delimitação oficial da região por critérios científicos, seguidos pela 

criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia – 

SPVEA (1953) (BECKER; STENNER, 2008, p. 22). 

 

Ações mais efetivas de ocupação, contudo, ocorreram a partir da década de 1950, 

baseadas em uma política desenvolvimentista que buscava fomentar a produção industrial e 

ampliar o mercado interno. No governo de Juscelino Kubitschek ocorreu o primeiro grande 

impulso ao povoamento da região. A materialização de ações sustentadas em investimentos 

estatais em infraestrutura, previstas no Plano de Metas, resultaram na construção das rodovias 

Belém – Brasília (BR-010) e Brasília – Acre (BR-029, atual BR-364), inaugurando assim dois 

novos canais de ocupação na região (BECKER, 2009). Vale ressaltar que, até a década de 

1960, foi no entorno dos rios que se organizou a vida das populações amazônicas 

(GONÇALVES, 2008, p. 79).    

Com a implantação de rodovias que a contornam, acentuou-se a migração em direção 

à Amazônia, desencadeando movimento pioneiro ativo, constituído por pecuaristas do 

“centro” e pelo excedente demográfico de regiões deprimidas, representando um primeiro 

passo na vinculação terrestre da região com o „centro‟ (BECKER, 1982).  Na perspectiva de 

Gonçalves (1990), a implantação da rodovia Belém-Brasília inicia uma nova fase do 
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desenvolvimento da Amazônia, ou seja, o período em que os grandes capitais [...] adentram a 

Amazônia e inauguram uma nova fase de ocupação, uma nova geografia da Amazônia, um 

novo processo de apropriação e de transformação na Amazônia (GONÇALVES,1990, p. 42).  

Todavia, a região continuou a reclamar políticas efetivas do Governo federal para o 

seu desenvolvimento, em face da fragilidade de sua economia e à não inserção no processo de 

industrialização nacional. Durante os governos militares, instaurados entre 1966 e 1985, 

inicia-se o planejamento regional efetivo da Amazônia, com políticas de desenvolvimento e 

integração que visam à utilização dos recursos naturais e à maximização dos benefícios 

econômicos.  

Na leitura de Becker e Stenner (2008, p. 23), o Estado toma para si a iniciativa de um 

novo e ordenado ciclo de devassamento amazônico, num projeto geopolítico para a 

modernização. Nesse período, a ocupação da Amazônia assume prioridade por várias razões. 

A Amazônia é percebida: a) como a solução para conflitos sociais decorrentes da 

modernização da agricultura nas demais regiões do país; b) como o palco de ações de 

resistência contra o governo militar; c) pela insegurança nas áreas fronteiriças; e d) pela 

necessidade de preservar a soberania nacional sobre a região (BECKER, 2001).  

As políticas de planejamento envolveram distintas estratégias e ações para a 

modernização regional no período que seguiu ao golpe militar de 1964. Para acelerar a 

ocupação regional e dinamizar a economia, inicialmente modernizaram-se as instituições: em 

1966, o Banco de Crédito da Borracha é transformado em Banco da Amazônia (BASA), e a 

SPVEA é transformada em Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). 

Ainda na década de 1960 foi criada a Zona Franca de Manaus, um enclave industrial em meio 

à economia extrativista e próximo à fronteira norte (BECKER; STENNER, 2008, p. 24). Os 

autores salientam ainda que, com a criação da Zona Franca de Manaus, o Estado favoreceu a 

economia urbana para fins geopolíticos e, pela primeira vez, tentou introduzir a substituição 

de importações.  

As estratégias para a modernização comportaram, ainda, projetos de colonização 

dirigidos pelo Estado, com vistas a “ocupar” a região; a ampliação dos incentivos fiscais, para 

os quais foram utilizados a SUDAM e o BASA; acrescido de investimentos estatais voltados 

para o reconhecimento das potencialidades da região, por meio de levantamentos de dados de 

suas características físicas, no que foi fundamental o Projeto RADAMBRASIL.  

O Estado determina, ainda, que os incentivos fiscais, inicialmente restritos à indústria, 

migrem para a atividade pecuária, provocando intensa busca de terras para a conformação de 

grandes fazendas (MARQUES, 2007). No entanto, os incentivos não são oferecidos aos 
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pequenos produtores rurais. O Estado subsidia, dessa forma, a implantação dominante das 

empresas agropecuárias capitalistas, vinculadas a empresas nacionais e multinacionais 

(BECKER, 1988). No período de crescimento da economia, denominado de “milagre 

econômico brasileiro”, entre 1968 e 1974, para legitimar a política de intervenção regional, o 

Estado introduz novas formas às paisagens, que proporcionaram uma reorganização 

socioespacial na Amazônia. A Rodovia Transamazônica é o principal elemento legitimador 

dessa nova política.  

Essas ações do Estado configuram o que Becker (2009) denomina de “malha de duplo 

controle-técnico e político”, em que o Estado implanta tal malha visando completar a 

apropriação física e controlar o território. Dessa forma, a partir da década de 1970, sob o 

discurso e a prática da unidade e da integração nacional, o Estado fortalece sua ação na 

região, buscando alinhar a estratégia geopolítica à expansão da fronteira econômica.  

Dentro desse contexto, Becker (1982) assinala que a Amazônia passa a ser vista como 

uma “fronteira de recursos” e esse novo significado pode se apreendido pelas seguintes 

variáveis:  

a) Penetração de uma tendência mundial à expansão e uso intensivo de capital em 

todos os setores da economia e em todas as regiões do país; b) valorização da terra 

como negócio para as grandes empresas nacionais e multinacionais; c) valorização 

da agricultura como mercado para insumos industriais; d) nova escala de expansão 

da fronteira; e) espaço de imensas possibilidades de grandes extensões de terra não 

apropriadas (BECKER, 1982, p. 59).      

 

No auge do “milagre econômico brasileiro”, no início da década de 1970 foi instituído 

o Plano de Integração Nacional (PIN), tendo por referência o princípio de que a estratégia de 

desenvolvimento regional consistiria fundamentalmente na política de integração nacional. 

Tal programa foi concebido de modo a melhorar as condições para a expansão do capital e 

incentivar a ocupação demográfica. Nesse contexto, o sistema de transportes tornou-se uma 

das diretrizes prioritárias de investimentos públicos.  

As ações planejadas para a região Amazônica impulsionaram a implantação de 

grandes redes rodoviárias transversais, para a integração espacial, destacando-se a BR 174 

Manaus – Pacaraima, a BR 163 Santarém – Cuiabá, a BR 210 Perimetral Norte, a BR 230 

Transamazônica, a BR 319 Manaus – Porto Velho e a BR 401 Boa Vista – Bonfim. Na 

concepção de Becker e Egler (2011), os subsídios aos fluxos de capital que privilegiaram a 

apropriação privada da terra por empresas agropecuárias ou mineradoras e a indução de 

imigração, completaram a política orientada a viabilizar a ocupação das terras à frente da 

fronteira móvel (BECKER; EGLER 2011, p. 151). 
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Ainda nessa década, foram implantados programas regionais de desenvolvimento, em 

consonância com o I Plano Nacional de Desenvolvimento – PND (1972/1974). O I PND, 

cujos objetivos já foram abordados no primeiro capítulo, apresentou desdobramentos 

regionais por meio do Plano de Desenvolvimento da Amazônia – PDA, que reforçava as 

estratégias de promoção do progresso em novas áreas e a ocupação econômica da Amazônia. 

Segundo Huertas (2009, p. 125-126), entre seus objetivos figuravam: a) a colonização oficial, 

que contava com apoio de instituições federais como o INCRA, com a previsão do 

assentamento de 100 mil famílias até 1974 nas áreas de influência das BRs 163 e 230 

(agrovilas); b) na área energética, buscava-se a expansão do sistema termelétrico a vapor, 

construção de usinas hidrelétricas, além de estudos de prospecção.  

A partir de 1973, a crise de caráter econômico gerada pelo aumento do preço do 

petróleo e a elevação das taxas de juros no mercado internacional conduziram o País ao 

endividamento externo. Nesse cenário, o governo elaborou o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento – PND (1975-1979), estabelecendo políticas fundamentadas, de maneira 

geral, nos conceitos de polos de crescimento e na dinâmica de atração de investimentos. Para 

Mello (2006), o II PND determinou uma nova etapa de esforço de integração nacional, 

adotando a estratégia de ocupação produtiva da Amazônia, implementada por meio de 

incentivos fiscais e creditícios do Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da 

Amazônia – POLOAMAZÔNIA.  

A leitura dessas atribuições evidencia que o POLOAMAZÔNIA foi concebido na 

perspectiva de que os recursos naturais ajudariam a viabilizar alguns grandes projetos do 

Governo Federal, sob a coordenação da SUDAM. Nesse período, as estratégias de 

colonização também tomaram outra direção, uma vez que o Estado substitui o modelo de 

ocupação dirigida por projetos privados, com apoio a cooperativos e empresas que 

demandavam investimentos de capitais.  

Assim, as ações governamentais para a ocupação e desenvolvimento da Amazônia 

nesse período caracterizam-se pela implantação de distintos projetos de desenvolvimento, 

inserção de novas formas ou vetores às paisagens da região e, em consequência, a atração de 

novos atores, resultando também em transformações ambientais, nas relações sociais e da 

sociedade com a natureza.   

No mesmo sentido, Becker e Stenner (2008, p. 25) asseguram que essa fase foi 

marcada por intensos conflitos sociais [...], conflitos pela terra entre fazendeiros, posseiros, 

seringueiros e índios, impactos ambientais causados pelo desflorestamento para a abertura de 
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estradas, exploração de madeira e minerais, seguida da expansão agropecuária e intensa 

mobilidade espacial da população. 

A década de 1980 foi marcada por um processo de crescente instabilidade 

macroeconômica no país, que veio a comprometer a capacidade do Estado de desenvolver e 

implementar políticas setoriais. Em 1985, o padrão de ocupação e desenvolvimento marcado 

pela intervenção estatal se esgota. Para Becker (2009), nesse sentido, o Calha Norte (1985) foi 

o último grande projeto idealizado pelo viés do “Estado desenvolvimentista”.  Somado à crise 

do Estado, tem-se como reflexo a redução de investimentos governamentais direcionados à 

Região Amazônica, tendência só revertida com a redemocratização. 

 Ao longo da década de 1980, a Amazônia, que já era palco de conflitos e pressões 

sociais, agora também recebe uma forte pressão ambientalista nacional e internacional. 

Conforme foi observado por Becker (2009, p. 27), é nesse contexto que se configurou na 

Amazônia uma fronteira socioambiental, resultante da pressão ambientalista internacional e 

nacional, somada à resistência social e caracterizada ainda, pela implantação de projetos 

alternativos para a gestão ambiental, além da criação de unidades de conservação e da 

demarcação de terras indígenas.              

No decorrer da década de 1990, após os impactos da globalização e sob a vigência da 

política neoliberal, à medida que o Estado recuperou sua capacidade executiva, novas 

políticas públicas foram delineadas para a região. Em 1996, com o Programa Brasil em Ação, 

seguido pelo Programa Avança Brasil (2000-2003), nele uma ideia aparentemente nova – a de 

eixos de Integração e Desenvolvimento – vem comandar as políticas de caráter territorial 

(GONÇALVES, 2008, p. 120). 

 A partir da implementação desses programas foi retomado o modelo exógeno de 

crescimento da região Amazônica, em geral com programas dando continuidade às iniciativas 

dos planos e programas que vigoraram em décadas anteriores. Dentro dessa conjuntura, 

destacamos as palavras de Becker e Stenner (2008), quando enfatizam que, em fins da década 

de 1990, se intensifica a fronteira móvel, reproduzindo o ciclo de exploração da 

madeira/desflorestamento/pecuária.  

O século XXI trouxe consigo a busca por um novo paradigma de desenvolvimento, 

com políticas públicas coerentes com os princípios da sustentabilidade na Amazônia e não 

mais políticas voltadas apenas à sua ocupação territorial. O Plano Amazônia Sustentável, 

vinculado ao Programa Plurianual – PPA (2004-2007), vem ao encontro desses interesses, 

como uma política pública que visa ao desenvolvimento regional com sustentabilidade. Não 

obstante, Mesquita (2011) salienta que 
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É só com o retorno dos financiamentos públicos alocados por instituições 

governamentais, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, 

Banco do Brasil e Banco da Amazônia-BASA, por meio do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC), ou PAC Amazônico, que as forças do mercado voltaram a se 

interessar por atividades econômicas na região (MESQUITA, 2011, p. 51).  

 

Os arranjos econômicos internacionais também contribuíram para o aumento da 

demanda por recursos naturais, do Brasil e da região. Nesse sentido, a Amazônia ainda é vista 

como um espaço estratégico, com um estoque rico de terras agricultáveis disponíveis para 

novos investimentos e dos capitais privados nacional e internacional (COSTA, 2007, p. 83). 

Nessa perspectiva, ecossistemas do Bioma Amazônia, como as florestas, campinaranas e 

áreas de savanas têm sido alvo de exploração por diferentes atores: fazendeiros, agricultores, 

empresas estatais que contribuem para a transformação das paisagens na região por meio da 

intensificação produtiva da pecuária, produção de grãos em larga escala, exploração de 

minérios e madeira e construção de hidrelétricas.  

Referindo-se a esse processo de expansão-modernização das atividades agropecuárias, 

Costa (2007, p. 83) menciona, 

 

[...] que em um futuro próximo, o acelerado processo de crescimento dos segmentos 

mais avançados do agronegócio do Centro-Oeste e, sobretudo do Mato Grosso, 

avance com intensidade para os espaços propriamente amazônicos, nos quais eles já 

se estabelecem atualmente, a exemplo do sudeste do Pará, Tocantins, sul de 

Rondônia, algumas áreas do sul do Amazonas e centro-norte de Roraima. Em outras 

palavras, há fortes evidências de que já estão sendo implantadas as condições para 

uma expansão para as terras do Norte, não apenas dos criatórios mais estruturados, 

dos cultivos de grãos e da logística, mas também da agroindústria de fato, isto é, dos 

complexos capazes de concentrar as etapas mais avançadas do processo produtivo.  

 

 

Compreende-se, então, que as políticas públicas voltadas à ocupação da Amazônia 

atribuíram transformações à base econômica, social e estratégica da região. Tais 

transformações conferiram uma nova identidade à Amazônia, ou, nas palavras de Becker 

(2007), a Amazônia adquiriu um valor simbólico para o futuro da humanidade.  

Entretanto, a região ainda demanda esforços para consolidar o desenvolvimento, é 

necessária a formulação de novos paradigmas de desenvolvimento que conjuguem a utilização 

não predatória de recursos naturais, compatibilizando crescimento econômico e inclusão 

social. 
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2.2. ORIGEM E CARACTERIZAÇÃO DAS SAVANAS DA AMAZÔNIA 

 

A Amazônia é o maior bioma brasileiro em extensão, com uma área de 4.196.943 km
2
, 

correspondendo a 49,3% do território nacional (IBGE, 2004). O bioma Amazônia é composto 

por um mosaico de ecossistemas condicionados à grande diversidade de relevos, climas, 

ciclos hidrológicos, índices pluviométricos, insolação e umidade. Na área nuclear do bioma, 

onde predominam temperaturas médias de 24 a 27° C, ocorrem chuvas, em geral, superiores a 

1.700 mm, alcançando até 3.500 mm (AB‟SABER, 2003). 

 A Amazônia compreende clima quente, com temperaturas em torno de 26° C, que é 

sempre úmido ao noroeste (clima Af), ou com pequena estação seca (clima Am) na maior 

parte do bioma (EITEIN, 1994). Em determinadas áreas ao norte, como em Roraima, são 

registradas pluviosidades menores que a média (cerca de 1.500 mm), onde o clima é 

classificado como Aw, ocorrendo o período seco (RIBEIRO; WALTER, 2008).  

O bioma Amazônia se destaca ainda, pela extraordinária continuidade de suas florestas 

tropicais, contudo, há heterogeneidade nas paisagens desse bioma, que abriga um mosaico de 

ecossistemas, com a presença de campinaranas, florestas estacionais, florestas de igapó, 

campos alagados, várzeas, savanas, refúgios montanhosos e formações pioneiras. Para 

Ab‟Saber (2005), o bioma é composto por florestas tropicais biodiversas de grande extensão, 

com alguns redutos de vegetação do passado, sobretudo redutos do Cerrado.  

As manchas disjuntas de Cerrado (Figura 3) dispersas na floresta úmida nos estados de 

Roraima, Amapá, Amazonas e Pará, são conhecidas como savanas amazônicas (PRANCE, 

1996). Os Campos e Savanas ocupam cerca de 200.000 km
2
 do bioma Amazônia e estão 

dispersos de forma isolada (enclaves) e não isolada (periférica) ao longo do contínuo florestal, 

sob diferentes tipos climáticos, fatores edáficos, relevo e distúrbios antropogênicos 

(SANAIOTTI et al., 2002; SANTOS et al., 2007).   

A ocorrência de extensas áreas de savanas em meio à floresta amazônica tem 

despertado a curiosidade de muitos cientistas (SANAIOTTI et al., 2002), que buscam, 

sobretudo, entender como paisagens tão diversas podem ocorrer em meio a um domínio de 

floresta tropical típica. Os enclaves ou redutos de Cerrado estão concentrados principalmente 

em Roraima, Amapá e em Monte Alegre-Pará (AB‟SABER, 2005).   
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Figura 3. Mapa da Distribuição de Áreas de Savana na Amazônia Legal.  

 

A origem das savanas amazônicas é ainda debatida e, assim, creditada a vários fatores, 

entre eles, variações locais nos nutrientes do solo, gradientes de topografia e variações 

microclimáticas (CARNEIRO FILHO, 1993). No entanto, a hipótese mais difundida segue a 

teoria dos refúgios, segundo a qual, a Amazônia era dominada por savanas, com ilhas de 

floresta úmida, durante as glaciações do Pleistoceno e que, com o retorno de condições 

climáticas úmidas no Holoceno, essas ilhas de floresta teriam novamente se expandido e 

isolado as savanas (ABSAY et al., 1997).  

Na leitura de Ab‟Saber (1988, p. 43), tal teoria  

 

Representa um dos mais importantes corpos de ideias que se refere aos mecanismos 

e padrões de distribuição de floras e faunas na América Tropical, pois trata das 

repercussões das mudanças climáticas quaternárias sobre o quadro distributivo de 

floras e faunas em tempos determinados, na extensão de espaços fisiográficos, 

vegetacionais e ecologicamente mutantes.  

 

As savanas atuais da Região Amazônica podem ser consideradas, portanto, relíquias 

das antigas formações abertas que dominaram grande parte do norte da América do Sul 

(HAFFER, 1969). De forma complementar, Carneiro Filho (1993, p. 67) afirma que as áreas 

de Cerrado podem ser consideradas relictos modernos, originados durante as flutuações 
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climáticas pleistocênicas e pós-pleistocênicas, fases associadas à penetração de climas secos 

na Amazônia. O autor menciona ainda que  

 

A acentuada similiaridade florística e fisionômica destes cerrados Amazônicos pode 

ser interpretada como isolamento recente, não permitindo ainda a formação de 

comunidades mais diversificadas. Assim sendo, os processos de diferenciação e 

formação de novas associações de plantas nos cerrados da Amazônia estariam 

ocorrendo no presente (CARNEIRO FILHO, 1993, p. 67).  

 

 

 Atualmente, verifica-se um elevado grau de antropismo nos ambientes dominados 

pelas savanas na Amazônia, oriundo do processo de expansão da agricultura e da pecuária, 

além de áreas alteradas e abandonadas. Embora pouco conhecidas, essas savanas tornam-se 

alvo da exploração agrícola [...], da pecuária extensiva e do crescimento urbano, o que 

provoca a redução de habitats e fragmentação da vegetação (COSTA NETO, 2014).  

 

2.3. O DOMÍNIO DAS SAVANAS EM RORAIMA NO CONTEXTO DO BIOMA 

AMAZÔNIA  

 

O Lavrado reúne em suas paisagens um mosaico heterogêneo de vegetação, 

constituído principalmente de formações savânicas, campestres e formações florestais. De 

acordo com Miranda e Absy (2000), são reconhecidos em Roraima quatro grandes grupos 

fisionômicos de savanas: Savana Graminosa (campo limpo), Savana Aberta (campo sujo), 

Savana Arborizada (campo cerrado) e Savana Parque.  

Barbosa e Miranda (2005) ampliaram a terminologia básica proposta por Miranda e 

Absy (2000), descrevendo 8 grupos fisionômicos de savanas: Savana Graminosa, Savana 

Parque,  Savana Arbórea Aberta,  Savana Arbórea Densa, Savana Estépica Parque, Savana 

Estépica Graminosa, Savana Estépica Arbórea Aberta e Savana Estépica Arbórea Densa. As 

savanas, de um modo geral, exibem estrato herbáceo dominado por gramíneas permeadas por 

arbustos e/ou árvores retorcidas de folhas grossas (MIRANDA; ABSY, 1997).  

O Lavrado apresenta ainda uma diversidade de fisionomias florestais, como ilhas de 

mata, que são fragmentos florestais isolados, floresta ombrófila, contato savana/floresta 

(ecótonos) e matas de buritis (Mauritia flexuosa L.), ou buritizais que acompanham pequenos 

cursos d‟água, formando veredas que se destacam na paisagem (BARBOSA; CAMPOS, 

2011). Os limites do Lavrado são estabelecidos pelas áreas de baixa altitude (80-100 m) dos 

vales dos rios Branco e Rupununi, e por parte das terras altas da Formação Roraima (> 2000 

m), que se estendem pela Gran Sabana venezuelana (BRASIL, 1975). 
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 No Lavrado, a estrutura e composição florística seguem, por vezes, as variações 

topográficas e, consequentemente, as variações do lençol freático (MENEZES; COSTA, 

2007). Os autores mencionam ainda que, em áreas planas predominam as savanas do tipo 

graminosa e, em áreas mais elevadas, as savanas assumem fisionomia arbustiva ou mesmo 

arbórea. As fisionomias e florística das savanas são semelhantes às do Cerrado do Brasil 

Central, diferindo apenas por apresentar menor riqueza (MIRANDA; ABSY, 2000).  

As savanas distribuem-se preponderantemente sobre as unidades morfoestruturais de 

relevo denominadas Depressão de Boa Vista e Planalto do Interflúvio Amazonas – Orenoco. 

A unidade Depressão de Boa de Vista caracteriza-se, segundo dados do CPRM (2002), por 

apresentar relevo extremamente plano a levemente ondulado, localmente dissecado em 

colinas, ou associado com a presença de lagos e formas residuais do processo de 

pediplanação, com altitudes oscilando entre 80 e 160 m. 

Exibe ainda em seu modelado, colinas, colinas amplas e morrarias, além de feições 

residuais, como campo de blocos, morros isolados e inselbergs. Ab‟Saber (1997) ressalta que, 

com certa frequência, sobretudo a sudeste de Boa Vista, em numerosos pontos de ondulações 

das terras firmes regionais, ocorrem pequenos lagos em cabeceiras de drenagem, e alguns 

desses lagos estão ligeiramente desligados dos canais de escoamento. A formação desses 

lagos está associada às águas pluviais e ao lençol freático. 

O Planalto do Interflúvio Amazonas – Orenoco estabelece a região de interflúvio entre 

as bacias hidrográficas do rio Amazonas, no Brasil, e Orenoco, na Venezuela. Corresponde 

regionalmente a uma série de patamares dissecados em vários níveis topográficos, com 

altitude média oscilando entre 600 m e mais de 2.000 m (CPRM, 2002). Suas feições 

morfológicas mais marcantes são os alinhamentos serranos, escarpas erosivas, vales 

encaixados e morrarias. Essas formas de relevo são esculpidas em espessos pacotes de rochas 

sedimentares do Supergrupo Roraima e da Formação Tepequém e sobre as rochas ígneas e 

metamórficas proterozóicas do Escudo das Guianas (CPRM, 2002).   

Segundo a classificação de Köppen (Figura 4), o clima na região das savanas é do tipo 

Aw (Tropical Úmido sem estação fria), com temperatura média anual de 27° C e precipitação 

média anual de aproximadamente de 1.500 mm. O regime de precipitação define duas 

estações bem marcadas, uma seca (outubro a março) e outra chuvosa (abril a setembro), em 

oposição ao padrão dominante na Amazônia (NIMER, 1991). É exatamente o inverso do 

padrão encontrado no Cerrado do Brasil Central.  
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Figura 4. Mapa da distribuição das regiões climáticas de Roraima, segundo a classificação de Köppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capital-Boa Vista 

                       Fonte: Barbosa, 1997  

 

Nas savanas roraimenses os solos possuem significativa diversidade em decorrência da 

complexidade de sua formação, resultado de processos que atuaram e continuam atuando, 

influenciados por fatores ambientais. Segundo Vale Jr.; Schaefer (2010), a diversidade de 

solos é um reflexo dos fatores climáticos, bióticos e feições da paisagem, marcados por uma 

redução dos volumes de precipitação. As principais classes de solos encontradas no domínio 

das savanas são: Latossolos, Argissolos Amarelos, Gleissolos, Neossolos Quartzarênicos, 

Plintossolos Háplicos, Neossolos Flúvicos e os Planossolos, sendo de modo geral distróficos e 

ácidos (VALE JR.; SCHAEFER, 2010).  

De um modo geral, os solos em áreas de savanas são pobres em nutrientes e matéria 

orgânica, possuem alta acidez e elevada saturação por alumínio. No entanto, algumas áreas 

segundo Vale Jr.; Sousa, (2005) apresentam caráter eutrófico devido à influência das rochas 

de origem vulcânica ou por serem áreas de sedimentação ou várzeas. 

 



51 

 

2.4.  PROCESSO DE OCUPAÇÃO DAS SAVANAS EM RORAIMA  

 

A ocupação colonial portuguesa do vale do rio Branco, atual estado de Roraima, 

ocorreu somente na segunda metade do século XVIII, quando os portugueses conseguiram um 

efetivo domínio dessa região. Segundo Diniz e Santos (2004), a Coroa Portuguesa iniciou, 

ainda na segunda metade do século XVIII, a construção do Forte São Joaquim e, no final 

desse século, a instalação de três fazendas estatais na região do alto rio Branco, denominadas 

Fazendas Reais
2
, destinadas à atividade pecuária.  

Os autores afirmam, ainda, que as fazendas marcariam a consolidação da ocupação 

portuguesa, conferindo proteção em relação à ação dos mercadores holandeses; e o Forte 

asseguraria a reunião dos índios em aldeamentos sob controle das tropas e defesa da fronteira, 

caracterizando as primeiras tentativas de colonização na região (DINIZ; SANTOS, 2004, p. 

2). Desse modo, a pecuária se inscreve no contexto geopolítico de ocupação do espaço 

roraimense. Silva (2007, p. 86), por sua vez, sugere que 

 

 O Forte de São Joaquim significava uma espécie de fronteira, implantada para a 

proteção de Barcelos, capital da Capitania de São José do Rio Negro, que originou a 

província e o atual estado do Amazonas, o que possivelmente explique a ocupação 

desse espaço roraimense pelos portugueses, que passou a figurar como parte da 

referida capitania.  

 

A instalação do Forte foi apenas parte de um plano que previa a formação e/ou 

consolidação de núcleos populacionais constituídos basicamente de nativos (BARBOSA, 

1993a). O autor assegura que, a partir desse momento da História, foi possível considerar o 

início de uma modesta, porém determinada, ação colonizadora nessa região.  

Na leitura de Silva (2007, p. 93), no decorrer do processo de ocupação do espaço 

roraimense, onde se estabeleceram o Forte e os aldeamentos, se promoveu, também, o início 

de uma produção pecuária planejada
3
. O desenvolvimento da pecuária representaria uma 

possibilidade de estimular não só a população civil, mas também a população indígena a 

permanecer nos núcleos instalados, fixando-os a terra.  

Outro objetivo a ser alcançado, ainda, seria a produção de carne bovina para o 

abastecimento de algumas vilas da capitania (BARBOSA, 1993a).  

                                                 
2
 Durante as pesquisas realizadas sobre o processo de ocupação de Roraima identificamos que existem diferentes 

denominações para essas fazendas. Barros (1995, p. 46) as denomina de Fazendas Reais. Para Barbosa (1997, p. 

129), as fazendas são denominadas Fazendas Nacionais. Magalhães (1986, p. 59), por sua vez, refere-se a estas 

como Fazendas do Rei.  

 
3
 Silva (2007) refere-se a esse modelo como sendo de “ocupação através da pata do boi”. 
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A Coroa Portuguesa, ao fundar as Fazendas Reais, denominadas de São Bento, São 

José e São Marcos, introduziu o gado nas savanas do rio Branco, próximo ao Forte São 

Joaquim, provavelmente com espécies trazidas da Ilha de Marajó, em sua expedição datada de 

1787 (SILVA, 2007). Nessa conjuntura, as áreas de savanas/campos foram as primeiras a 

serem ocupadas em Roraima, devido a sua posição geográfica e às características fisiográficas 

peculiares, distintas das áreas florestadas da Amazônia. 

Na interpretação de Barros (1996), o valor das savanas/campos para a administração 

lusa residiu no fato de que, sendo formas vegetais abertas e com leito de gramíneas (pasto 

natural), permitia a rápida utilização para o criatório, sem investimentos de remoção da 

floresta, demandando pouca mão de obra. O autor argumenta ainda, que a ocupação inicial 

das savanas ocorreu em função dessas áreas serem facilmente acessíveis pela navegação 

através do rio Branco e as boiadas poderiam deslocar-se sem obstáculos, caminhando para 

serem embarcadas nas margens do rio, resolvendo-se em parte o problema da distância em 

relação ao mercado consumidor (BARROS,1996).  

Todavia, o modelo de ocupação territorial implantado não logrou o êxito esperado; a 

ocupação antrópica foi lenta e rarefeita na região, em função da dificuldade de acesso, da 

dependência em relação a outros centros amazônicos para suprimento de gêneros 

alimentícios, e a relação pouco amistosa entre índios e não índios. Barbosa (1993a) assinala 

que as fazendas não se tornaram centros de atração populacional, mas centros de concentração 

de mão de obra indígena; entretanto, essas concentrações favoreceriam a questão principal da 

posse da terra em nome da Coroa.  

As Fazendas Reais, para Silva (2007, p. 95), tiveram seu tempo áureo, mas entraram 

em decadência, [...] assim foram criadas fazendas particulares por militares do Forte. A partir 

de 1840, as fazendas particulares se multiplicaram, inclusive a denominada Boa Vista, no sítio 

onde hoje está a cidade de mesmo nome, e em 1878 duas das Fazendas Reais foram 

arrendadas a particulares.  

Ao final do século XVIII, a população local havia declinado nos núcleos formados 

pelos portugueses (BARBOSA, 1993a) que adotaram, então, outras estratégias para manter o 

controle administrativo da região. Em 1858 estabeleceram a Freguesia Nossa Senhora do 

Carmo do Rio Branco, que originou a atual cidade de Boa Vista, e propiciou, conforme sugere 

Barbosa (1993a), que particulares se instalassem no Vale do Rio Branco, por meio de 

facilidades na concessão de títulos de terras para a criação de gado bovino.  

A partir de 1877, com a expansão das atividades de extração da borracha e uma grande 

seca no nordeste brasileiro, ocorreu um impulso mais significativo à ocupação da bacia do rio 
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Branco. Esse período é de suma importância para a ocupação de Roraima, na interpretação de 

Diniz (1998), pois marca a introdução do elemento nordestino como agente colonizador.  

Os novos colonos chegaram espontaneamente e tomaram o lugar das populações 

nativas, que haviam sido a base do fracassado modelo de aldeamentos, fornecendo mão de 

obra para a pecuária na região. A conjunção desses fatores possibilitou a formação de novos 

povoados, que tinham como função o comércio vinculado à produção da borracha (SILVA, 

2007). 

Com a perspectiva de comércio, os pecuaristas multiplicaram as fazendas nas savanas, 

em meados do século XIX até a segunda década do século XX, para fornecer gado vivo ao 

vale amazônico, então no auge da borracha (BARROS, 1995). Desse modo, foi a demanda 

crescente por carne que manteve a tradição da criação extensiva de gado nos amplos espaços 

das savanas em Roraima. Contudo, a região caracterizava-se ainda por ser um vazio 

demográfico.  

Em 1890, a então Freguesia Nossa Senhora do Carmo do Rio Branco foi elevada à 

categoria de município, recebendo o nome de Boa Vista do Rio Branco. Para Barbosa (1993a, 

p.135), “com este ato o Estado tentava dar certa autonomia administrativa a esta localidade, 

proporcionando também, através de um sentimento regionalista, proteção e maior 

desenvolvimento econômico”.  

Ao final do século XIX, as ações políticas direcionadas a Roraima voltavam-se à 

demarcação definitiva das áreas fronteiriças e não mais à ocupação ordenada Barbosa 

(1993a), predominando fluxos migratórios espontâneos. Em consequência do declínio da 

atividade de exploração da borracha na Amazônia, a partir da primeira metade do século XX, 

reduziram-se também os fluxos migratórios para Roraima. 

A criação de gado, principal atividade econômica, sofreu impacto significativo com a 

crise de extração da borracha a partir de 1920 (DINIZ, 1998). Com o fim do ciclo da 

borracha, ainda nessa década, a mineração passou a ter papel preponderante na economia 

local e começou a atrair migrantes para Roraima (BARROS, 1996).  

Na década de 1930, a mineração se expande na região setentrional de Roraima, 

quando comerciantes e investidores começam a chegar ao estado e os fazendeiros locais 

passam a investir nessa atividade econômica (DINIZ, 1998). Entretanto, a densidade 

populacional na região continuava pouco expressiva. Nesse sentido, Barros (1996) argumenta 

que a atividade extrativa mineral, embora seja um fator de crescimento de correntes 

migratórias, não é fixadora de mão de obra, expulsando os trabalhadores assim que se 

esgotam ou se reduzem as reservas. O descaso do poder central com a região do vale do rio 
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Branco permaneceu até o final da década de 1930 e início da década de 1940 (BARBOSA, 

1993a). 

 A partir desse período, o governo de Getúlio Vargas (1930-1945), através do Decreto 

Lei n
o
 5.812, de 13 de Setembro de 1943, criou o Território Federal do Rio Branco, mais tarde 

renomeado Território Federal de Roraima
4
, com objetivo de colonizar e melhor controlar as 

fronteiras. Boa Vista torna-se então a capital do novo território. 

Diferentes estratégias foram adotadas pelo recém-instalado Governo Territorial para 

estimular o povoamento mais perene e desenvolver a economia do território. Estas estratégias 

consistiam na implementação de obras de infraestrutura viária, obras no setor de saúde e a 

implantação de projetos de colonização, criados com a justificativa de prover a capital de 

gêneros alimentícios. De acordo com Silva (2007, p. 120), fundam-se as colônias agrícolas 

Fernando Costa, Brás de Aguiar e Taiano, em 1944, todas próximas à Boa Vista, ponto de 

maior concentração populacional e maior demanda por alimentos. Ainda nesse âmbito, Barros 

(1995) assinala que  

  

A decisão político-administrativa de criar colônias agrícolas em Roraima fez parte 

de um conjunto de atitudes geopolíticas do “Estado-Novo” em relação às fronteiras, 

visando povoá-las no momento em que as fronteiras passaram para gestão federal 

direta, posto que os territórios foram criados em 1943.  

 

Todavia, as colônias vieram a apresentar produção significativa somente após alguns 

anos da instalação. No início da década de 1950, o Governo do Território promoveu o maior 

programa de assentamento até então executado. Diniz (1998, p. 155) enfatiza que esse 

programa visava à transferência de população do Nordeste brasileiro, principalmente do 

Maranhão, para colônias agrícolas em terras roraimenses, onde os colonos receberiam lotes de 

terra, assistência técnica e sementes.  

De acordo com Silva (2007, p. 120), essas estratégias proporcionam um aumento 

demográfico em Roraima, confirmado no Censo Demográfico de 1950, que passa a registrar 

então 18.116 habitantes, distribuídos, principalmente, ao longo das margens do rio Branco. A 

tendência de crescimento continuou durante os anos 1950, culminando com uma população de 

28.304 habitantes em 1960. Diante disto, pode-se observar que a dinâmica socioeconômica de 

Roraima de 1841 até 1960 ficou condicionada, praticamente, às medidas político- 

administrativas e ao desenvolvimento urbano de Boa Vista (VALE, 2014, p. 90). 

                                                 
4
 O Território Federal do Rio Branco passou a ser denominado Território Federal de Roraima, buscando-se evitar 

os inúmeros extravios de correspondências, que ao invés de se dirigirem ao Território Federal de Rio Branco, 

acabavam na cidade de Rio Branco, capital do então Território do Acre (DINIZ; SANTOS, 2006, p. 4). 
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Não obstante as mudanças estruturais, Roraima permaneceu esparsamente povoada e 

economicamente isolada até a década de 1970. O maior impedimento à ocupação e 

desenvolvimento do território era a sua grande dependência do Rio Branco para transporte 

(DINIZ; SANTOS, 2004). O rio não era navegável por barcos de maior calado durante a 

estação seca, devido à presença de corredeiras ao longo do seu curso.  

 

2.5. POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE OCUPAÇÃO A PARTIR DA DÉCADA DE 1970 

 

Expressivas mudanças no espaço roraimense ocorreram a partir da década de 1970. 

Essas mudanças ocorreram no âmbito da intervenção estatal na Amazônia, inseridas no 

contexto do projeto geopolítico de integração nacional e aproveitamento dos recursos 

naturais. Nessa perspectiva, em 1975 foi instituído o POLORORAIMA, vinculado ao 

Programa de Polos da Amazônia – POLOAMAZÔNIA, com os seguintes objetivos iniciais: 

a) apoio à construção da BR-174; b) desenvolvimento da pecuária; c) pesquisa em recursos 

minerais; d) expansão do comércio com a República Cooperativista da Guiana (SILVEIRA; 

GATTI, 1988, p. 51). Nesse contexto, o POLORORAIMA viabilizou a construção da BR-174 

(Manaus – Boa Vista – Venezuela) e parte da BR-210 – Perimetral Norte, interligando (Pará – 

Roraima – Manaus).  

A construção dessas rodovias, segundo Diniz e Santos (2006), representa o início de 

uma nova fase de ocupação na região, pois além de garantir uma ligação rodoviária durante 

todas as estações do ano, permitiu que vastas áreas fossem exploradas em diversos projetos de 

colonização. Para DINIZ (2002), a construção da rodovia Perimetral Norte abriu o flanco 

Sudoeste de Roraima à colonização.  

Paralelamente a essa estratégia, destaca-se outra ação estatal na qual o Governo do 

Território, com o apoio do INCRA buscando a ocupação físico-territorial, iniciou a fase dos 

Programas de Assentamento Dirigido – PAD (BARBOSA, 1993b), principalmente no final da 

década de 1970 e início da década de 1980, que desencadeou um novo incremento ao fluxo 

migratório e alterações na paisagem rural. O autor assinala ainda que, no contexto do processo 

de expansão da fronteira, oportunizou-se a implantação de projetos de assentamento do 

Governo federal em áreas de floresta, uma vez que as áreas de savanas/campos já se 

encontravam ocupadas por grandes fazendas de criação extensiva de gado desde o século 

XIX.  

Nesse sentido, a implantação desses eixos rodoviários, ao romper o relativo 

isolamento com o restante do país, impôs uma nova lógica de ocupação espacial no território, 
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ao incorporar as áreas de floresta, não abrangidas nos movimentos anteriores de expansão da 

fronteira. Nessa fase da colonização, os migrantes eram provenientes principalmente das 

regiões Norte e Nordeste (BARBOSA, 1993b) e, ao final da década de 1970, começaram a 

chegar os migrantes da região Sul do Brasil, que tinham como meta a exploração agrícola, 

mas também a pecuária. Nesse mesmo sentido, Mourão (2008, p. 99) ressalta que no processo 

de colonização não só foram atraídos colonos de outras unidades da federação, mas também 

outros agentes, pecuaristas, agricultores e madeireiros.  

A distribuição dos lotes agrícolas nos projetos de colonização inicialmente apresentou-

se de forma pouco sistemática, contribuindo para uma estrutura de propriedade da terra muito 

desigual. Segundo Barros (2009, p. 63), a colonização conseguiu manter um padrão de 60 a 

100 hectares por lote (família), dependendo da área. Mas em outras secções da fronteira, as 

propriedades chegaram a ter 1000 ou mais de 1000 hectares. Diante dessa forma de ocupação 

territorial, a pecuária surgiu como um novo tipo de atividade econômica.  

A pecuária de corte favorecia o estabelecimento de colonos nos lotes agrícolas 

recentemente abertos em áreas florestais, porém a criação do rebanho bovino não podia ser 

considerada como o fator preponderante ao definitivo estabelecimento de grupos humanos, 

nessa fase da colonização (BARBOSA, 1993b). 

 O autor destaca, ainda, que na verdade não havia assentamentos dirigidos, mas sim 

propriedades individuais direcionadas a projetos agropecuários nos mesmos moldes do Sul do 

Pará e Norte do Mato Grosso (estes se tornariam mais tarde propriedade da classe média 

local). Ao analisar a construção do espaço roraimense e o processo de colonização, Oliveira 

(2008, p. 72) conclui que, a localização dos projetos de colonização, às margens da rodovia 

BR-174 e em áreas florestais facilitou a exploração de madeira por parte dos imigrantes 

colonos e madeireiros que chegaram à região estabelecendo a frente pioneira.  

A grande motivação inicial para os que eram mais capitalizados foi explorar madeira. 

Segundo Barros (2009, p. 63), esses projetos de assentamentos foram marcados pela 

“precariedade em termos de transporte, e tiveram suas chances de sucesso reduzidas ainda 

pela exploração predatória da madeira de valor que resultou na exaustão desse recurso nas 

áreas dos projetos de assentamentos”. Assim, uma parcela significativa dos colonos 

assentados acabou abandonando ou vendendo os lotes agrícolas. 

Reforçando este debate em torno do processo de ocupação, Mourão (2008, p. 99), 

acrescenta que é a partir de 1970, com a expansão da fronteira agrícola, que todo o território 

de Roraima começa a ser povoado e explorado. A autora destaca ainda os impactos 

ambientais negativos desse processo de expansão da fronteira, ocasionados principalmente em 
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áreas de floresta, decorrentes de práticas e técnicas de manejo inadequadas empregadas pelos 

colonos, fazendeiros e garimpeiros nas atividades agrárias e de exploração dos recursos.   

Após a primeira etapa dos grandes assentamentos, a intensificação da exploração das 

riquezas minerais, no final da década de 1980, bem como a transição do Território Federal de 

Roraima para estado membro da Federação (1988), são os elementos que contribuíram para 

atração de fluxos populacionais em direção a Roraima.  

Barbosa (1993b) sugere que nesse período o estímulo à migração, realizado via oferta 

de terras, foi o meio encontrado pelas lideranças políticas locais que aspiravam a futuros 

cargos eletivos, para ampliar os contingentes eleitorais. A criação do estado possibilitou então 

o surgimento de uma sequência de instituições públicas e criaram-se grandes possibilidades 

de postos de trabalho no setor público (BARROS, 2009, p.64).  

Nessa conjuntura, tanto o Poder Público Estadual quanto o Federal foram os maiores 

incentivadores dos fluxos migratórios nessa década. Todavia, Barros (2009, p. 63) menciona 

que, ao longo da década de 1980, a situação de retrocesso nos assentamentos populacionais da 

colonização persistiu. Para Barbosa (1993b), tal situação se justifica pelo abandono das 

frentes de colonização, descaso com os colonos por parte do governo e pela falta de 

infraestrutura para o escoamento da produção para Boa Vista, o único centro consumidor. 

 Na leitura de Diniz (2002), o processo de evolução da fronteira agrícola modifica a 

realidade dos assentamentos rurais, transformando áreas marcadas por agricultura de 

subsistência e ausência de mercados de terra e de trabalho, em áreas mais proximamente 

incorporadas à economia nacional. Neste processo, afirma o autor, a penetração do modo de 

produção capitalista termina por expulsar os imigrantes pioneiros, que se deslocam, na 

maioria das vezes, para as áreas urbanas do estado, em especial, para a cidade de Boa Vista. 

Diante desse contexto, Barros (2009, p. 63-64), argumenta que Roraima não foi 

propriamente uma fronteira econômica vigorosa, do tipo em que os empreendedores de gado 

ou grãos entrassem na frente e lhe dessem sustentabilidade empresarial. Na realidade, foi uma 

fronteira produzida pelo Estado, com seus gastos de motivação política, ideológica e 

estratégica. Contudo, até a metade da década de 1980, pelo menos 14 projetos de colonização 

agrícola já haviam sido instalados no então Território Federal, favorecendo sobremaneira a 

convergência de pessoas em direção à região. A população seria alocada nas colônias 

agrícolas e na periferia da cidade de Boa Vista, capital do novo estado.  

Cabe ressaltar que entre as décadas de 1970 e 1980, a população de Roraima 

praticamente duplicou, apresentando uma taxa anual de crescimento na ordem de 6,8% ao 

ano, passando de 40.885 para 79.159 habitantes. No final da década de 1980, foi o garimpo 
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que contribuiu para o aumento nas já elevadas taxas de crescimento demográfico. Entretanto, 

a atividade mineradora era conduzida de maneira clandestina e os garimpeiros atuavam em 

áreas institucionais de preservação ambiental e reservas indígenas.   

O início da década de 1990 é marcado pelo fechamento dos garimpos irregulares e 

pela demarcação das terras indígenas, o que levou ao arrefecimento das correntes migratórias 

para o estado, embora ainda tenham existido programas estaduais de recrutamento de 

migrantes nessa década. Nesse direcionamento Silva (2007, p. 146-147) destaca,  

 

Um programa político implantado em meados de 1990, voltado para atrair migrantes 

para o então recém-criado estado de Roraima, tendo início um novo processo 

migratório em direção ao estado, motivado basicamente pela oferta expressiva de 

terras públicas e de benefícios sociais que o estado oferecia.  Era uma política ligada 

ao programa de assentamento rural para famílias sem terra, decorrentes da política 

fundiária federal da qual o INCRA é o seu principal agente. 

 

 

Todavia, Barros (1996) expressa que as frentes deste tipo, ainda ativas, tornaram-se 

muito residuais, uma vez que a malha territorial indígena, projetos de colonização ou áreas de 

proteção ambiental começaram a preencher totalmente a superfície do estado. O autor enfatiza 

que o arrefecimento das migrações nessa década não se deveu apenas ao declínio do garimpo, 

mas também ao desencanto e dificuldades associadas com a colonização de terras, tornando a 

fronteira mais interessante para o imigrante mais capitalizado, não necessariamente 

dependente de coleta florestal, e interessado em criatório. Tal situação conduz à concentração 

da terra nas colônias agrícolas. Para Barbosa (1993b, p. 191), os médios e grandes 

agricultores capitalizados iniciam um processo de concentração de terras, registradas 

oficiosamente nas colônias, uma característica marcante na trajetória dos assentamentos em 

Roraima.  

O período 1980-1991 revela uma tendência de crescimento demográfico, quando a 

população de Roraima passou de 79.159 para 217.583 habitantes, um crescimento absoluto de 

138.424 mil habitantes. Com relação ao dinamismo demográfico ente 2000 e 2010, a taxa de 

crescimento registrada foi de 3,34%, demonstrando uma desaceleração no ritmo de 

crescimento populacional no estado. Ainda assim, de acordo com dados do censo 

demográfico de 2010, a população de Roraima alcançou o número de 450.419 habitantes. 

O fato é que as ações empreendidas por meio das políticas de desenvolvimento 

regional e integração nacional, especialmente a partir da década de 1970, contribuíram de 

forma efetiva para a consolidação do povoamento em Roraima, ao implantar infraestrutura 

rodoviária básica, melhorias nas comunicações e ao definir e implantar projetos de 
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assentamento que, entretanto, não consolidaram o desenvolvimento. Na concepção de Diniz e 

Santos (2004, p. 14), houve preocupação em gerar incentivos para a imigração populacional e 

econômica na Amazônia, todavia sem o acompanhamento de um planejamento para suprir a 

demanda da incipiente população.   

Mediante esse contexto, o governo do estado tem suas estratégias pautadas na 

agropecuária, como um dos vetores para alcançar o desenvolvimento econômico e social 

desde então. Por conseguinte, as áreas de savanas tornam-se estratégicas, à medida que as 

políticas e planos do governo do estado voltam-se à incorporação dessas áreas ao processo 

produtivo. Nessa perspectiva, o governo de Roraima lançou mão de uma multiplicidade de 

estratégias que envolveram a realização de estudos diagnósticos ambientais e econômicos 

para identificar a viabilidade da agricultura em larga escala nas savanas, criação de programas 

e incentivos fiscais para empreendimentos agropecuários, bem como a atração de produtores 

de soja experientes na atividade em outras regiões do país.  

O estado conta, ainda, com recursos financeiros do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Norte – FNO, operacionalizado pelo Banco de Desenvolvimento da 

Amazônia (BASA), na execução de projetos voltados aos setores produtivos, visando 

fomentar a economia. 

Segundo Mourão (2008), o Projeto Integrado de Exploração Agropecuária e 

Agroindustrial, criado pelo governo do estado, é considerado o de maior destaque, no âmbito 

de incentivo à produção de grãos (soja, milho) em áreas de savanas. Com os recursos 

disponibilizados para a implementação desse projeto, o processo de ocupação das paisagens 

de savanas foi acelerado em meados da década de 2000, quando foram registrados os 

primeiros dados em relação à produção de soja no estado. De acordo com CPRM (2002), a 

implantação e expansão do cultivo da soja em Roraima têm como objetivo a utilização das 

áreas de savanas e das “áreas desmatadas de floresta densa, instituídas predominantemente 

por pastagens degradadas”.  

De forma semelhante às áreas do Cerrado do Brasil Central, um conjunto de fatores 

que envolvem os aspectos políticos, econômicos e naturais concorre para a intensificação da 

ocupação agrícola das savanas em Roraima. Dentre os fatores naturais, destaca-se o fato de 

que as paisagens de savanas distribuem-se em áreas de relevo plano, portanto, favoráveis à 

mecanização, o que propicia economia de mão de obra e maior rendimento nas operações de 

preparo do solo, tratos culturais e colheita.  

Também cabe ressaltar a existência de um regime pluviométrico regular, temperatura 

estável em níveis elevados durante todo o ano, grande oferta de água para irrigação e maior 
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luminosidade devido à sua posição geográfica. Adicionalmente, a cobertura vegetal com 

predomínio de gramíneas e arbustos, com menor volume de biomassa, contribui para o 

procedimento de remoção da vegetação para o plantio, o que representa menor custo na 

incorporação de novas áreas para a agricultura.  

O valor da terra em áreas de savana é tradicionalmente baixo, comparando-se com as 

terras em áreas de floresta, uma vez que nestas ocorre a extração predatória de madeira, torna-

se um fator de atração para agricultores capitalizados. Wehrmann e Duarte (2009) ressaltam, 

ainda, o fato de a EMBRAPA já ter desenvolvido um “pacote tecnológico” para a soja em 

baixas latitudes.  

Outro fator que contribui para a intensificação da ocupação agrícola é a rede viária 

estadual, que tem como principal eixo a rodovia BR-174. A BR-174 é a principal rodovia do 

estado, atravessando-o de norte a sul, interligando-o a Manaus, no estado do Amazonas e ao 

sistema viário venezuelano. O acesso rodoviário pela BR-174 é responsável pelo escoamento 

da produção, especialmente da soja, ao terminal portuário de Itacoatiara (Amazonas), distante 

aproximadamente 900 km de Boa Vista, e ao terminal de Puerto Ordaz, na Venezuela, 

distante cerca de 800 km.   

Segundo pesquisas realizadas pelo BNDES e EMBRAPA-RR (1981), o estado de 

Roraima apresenta um significativo ganho relativo ao plantio, colheita, ciclo de 

desenvolvimento e produtividade se comparado a outras regiões do país. Por situar-se 

parcialmente nos hemisférios Norte e Sul, possibilita o plantio e produção em épocas distintas 

do restante do país, com isso atende aos mercados interno (Região Norte) e externo; este 

facilitado pela proximidade dos grandes centros de comércio (América do Norte e Europa 

Ocidental), outra vantagem é a prática de mais de um ciclo anual de produção por área.  

Entretanto, uma série de empreendimentos logísticos, especialmente a reestruturação da 

matriz energética estadual, ainda são vistos como empecilhos ao bom desempenho agrícola do 

estado. 

Importa destacar, também, que o estado de Roraima apresenta uma singularidade em 

relação aos demais entes da federação, quanto a sua situação fundiária, uma vez que 

aproximadamente 60% de seu território encontra-se sob a jurisdição de instituições federais 

na forma de áreas institucionais (Figura 5). Distribuídos da seguinte forma: 46,2% 

constituem-se em terras sob o domínio da Fundação Nacional do Índio – FUNAI; 7,6% sob a 

administração do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio; 6% 

sob o domínio do Instituto Nacional de colonização e reforma agrária – INCRA; e 1,2% são 

áreas do Ministério da Defesa (SEPLAN, 2012).   
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Figura 5. Mapa Institucional do estado de Roraima. 
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Restando, contudo, aproximadamente 1,5 milhão de hectares como área de livre 

gestão, para a produção de grãos no ecossistema das savanas (MOURÃO, 2008, p. 112), visto 

por parte do governo do estado como a única reserva de terras agricultáveis aptas à 

mecanização e uma alternativa para reduzir a pressão antrópica sobre as florestas do estado. 

Desse modo, a maior parte das áreas de silvicultura e produção de grãos de Roraima 

está concentrada nas savanas (Lavrado). Até o ano de 2008, os principais cultivos eram arroz 

irrigado, com aproximadamente 19 mil hectares; Acácia mangium Willd., espécie florestal 

exótica, com cerca de 30 mil hectares; e cerca de 9 mil hectares destinados à soja (CAMPOS, 

PINTO e BARBOSA, 2008).  

Os plantios experimentais de Acácia mangium Willd foram introduzidos em áreas de 

savanas ainda na década de 1990. De acordo com Arco-Verde, Tonini e Júnior (2005, p. 197), 

a empresa privada Ouro Verde Agrosilvopastoril Ltda, visando o fornecimento de matéria-

prima para serraria e celulose, começou desde então a investir em plantios comerciais em 

larga escala e, atualmente, cerca de 30.000 ha de savanas foram convertidos por cultivo de 

Acácia mangium Willd.   

A pesquisa com soja em Roraima foi iniciada em 1981, com a introdução e avaliação 

de dezesseis materiais genéticos, destacando-se, entre eles, a Cultivar TROPICAL (LO 75 -

2280), com produtividade média de 1.495 kg/ha (SEPLAN, 1999, p.12). Esta foi a cultivar 

básica para o desenvolvimento dos trabalhos com fertilidade de solo que definiram as 

recomendações iniciais para correção do solo e adubação da cultura (SEPLAN, 1999, p. 12). 

Entretanto, o cultivo em escala comercial de soja nas paisagens de savanas em Roraima 

iniciou-se a partir da safra agrícola de 2000.  

A Figura 6 ilustra a evolução dos valores de área plantada e quantidade produzida de 

soja, de 2004 a 2014. Os dados revelam que no período em análise ocorreu uma acentuada 

oscilação, tanto em área plantada quanto em produção, em 2004, a soja provavelmente estava 

sendo introduzida de forma experimental e a partir de 2005, observa-se ampliação tanto em 

área quanto em produção. O incremento na produtividade neste ano deve-se provavelmente à 

inserção do plantio direto como técnica de manejo do solo pelos agricultores e a elevação do 

preço da commodity no mercado internacional. Nos anos seguintes, observam-se oscilações 

tanto em área plantada como em quantidade produzida da cultura.  

Contudo, reduções significativas na área plantada e em quantidade produzida ocorrem 

especialmente de 2009 a 2010. Provavelmente concorreram para esta redução oscilações no 

preço do grão no mercado internacional, entraves para a obtenção de licenciamento ambiental 

e a indefinição fundiária no estado. 
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  No período compreendido entre 2011 e 2014 verifica-se um acréscimo na área 

plantada e na produção da soja no estado. Entre os fatores que contribuíram para esses 

acréscimos destacam-se a transferência das terras do governo federal para o governo do 

estado de Roraima; a elevação do preço da commodity no mercado internacional; a constante 

chegada de produtores capitalizados; e o avanço no investimento tecnológico direcionado ao 

plantio da soja. Esse fato pode ser associado ainda, ao aumento do preço da terra no Cerrado 

do Brasil Central, o que tem impelido produtores capitalizados a investirem em novas áreas na 

Amazônia, devido ao baixo preço da terra na região, comparados aos da Região Centro-Oeste.   

Em 2014 observa-se, uma elevação na área plantada e redução da quantidade 

produzida, em função possivelmente de caraterísticas climáticas desfavoráveis. Contudo, a 

soja se tornou o principal produto na pauta de exportação de Roraima, representando 89,4% 

das exportações no período de janeiro a junho de 2014, perfazendo o valor de US$ 15.577 mil 

(FOLHA DE BOA VISTA, 2014). E de acordo com dados de previsão de safra do IBGE, em 

2015 a área plantada foi de 25.000 hectares e a produção de aproximadamente 60.000 

toneladas de soja no estado, correspondendo a um aumento de 76,72% em relação à safra 

agrícola de 2014. 

 

Figura 6. Área plantada e quantidade produzida de soja no período entre 2004 e 2014 em Roraima. 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa Agropecuária Municipal. Dados organizados pela autora. 

 

 

O período em análise (2004 a 2014), embora seja relativamente curto, em função da 

disponibilidade de dados, abrange uma fase de grande destaque na expansão da soja no 
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estado, pois capta a crescente ampliação da área de produção, a partir de 2010, período em 

que maior empecilho à ocupação de áreas de savana foi solucionado, ou seja, a titulação das 

terras em Roraima.            

As perspectivas se mostram favoráveis à expansão do agronegócio em toda a área de 

Lavrado. Estudos realizados pelo Calha Norte (2002), para o governo do estado, apontam que 

a região de Lavrados seria, em termos de espaço geográfico, suficiente para desencadear o 

desenvolvimento econômico do estado, com base no agronegócio. Essa expansão é 

movimentada também por decisões extra-locais. Nesse âmbito, Campos, Pinto e Barbosa 

(2008) enfatizam que a expansão agrícola no Lavrado pode ocorrer mais celeremente devido 

ao crescimento da demanda por alimentos e biocombustíveis e à existência de incentivos 

oficiais e investimentos privados.  

Outro fator importante é o Programa Arco Norte, que irá integrar Roraima aos 

mercados da Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Amapá, com recursos da Iniciativa para 

Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA). Dessa forma, está em curso a 

consolidação do sistema agrícola intensivo centrado na produção de grãos (soja). 

Corroborando com essa afirmação, Sicsú e Lima (2000) argumentam que, 

 

Mais recentemente, com a própria expansão da ocupação dos cerrados no rumo 

Norte, vai-se também expandindo a área de fronteira para a Amazônia, O nordeste 

de Roraima desponta como a mais nova área de fronteira agrícola, ampliando a 

ocupação da Região Norte com base na produção de grãos em resposta a obras de 

infraestrutura, mesmo que ainda incipientes, que lá vêm sendo feitas para facilitar o 

trânsito de produtos e insumos (SICSÚ e LIMA, 2000, p. 112). 

 

 

Nessa perspectiva, destacamos as palavras de Barros (1996), quando este afirma que a 

economia do estado deixou de refletir uma ocupação e uso da terra baseados na pecuária 

extensiva e no garimpo de ouro e diamante, na região das savanas, e cede espaço para uma 

agricultura temporária e permanente e também para uma pecuária em padrões modernos, 

formando um complexo mosaico de uso da terra. A intensificação da ocupação do Lavrado 

por atividades econômicas e, sobretudo, a transformação de suas paisagens, torna-se 

preocupante do ponto de vista dos impactos ambientais inerentes à atividade agropecuária, 

uma vez que a característica mais evidente da produção e grãos é da necessidade de grandes 

extensões de terra para o cultivo.  

Do ponto de vista ambiental, as ações impactantes nas áreas de savanas, segundo Vale 

Jr.; Schaefer (2010), iniciam-se com a remoção dessa vegetação natural para a introdução da 

agricultura e da pecuária. O cultivo intensivo do solo e o seu preparo em condições 
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inadequadas alteram suas características físicas em graus de natureza variável, podendo levar 

a processos erosivos, compactação e contaminação, dentre outros.  

E todos estes fatores acabam por induzir o surgimento de distúrbios ambientais graves, 

com reflexo imediato em toda a paisagem (VALE JR.; SCHAEFER, 2010). A dinâmica de 

ocupação antrópica das paisagens do Lavrado, portanto, tem resultado em mudanças no uso e 

cobertura da terra, reflexo da implementação das diferentes políticas dos poderes públicos 

federal e estadual, na busca pelo desenvolvimento econômico.  

A região do Lavrado encontra-se submetida a pressões proveniente dos antigos 

mecanismos de ocupação, realizados por meio de colonização dirigida ou espontânea e, 

atualmente, também a pressões de setores do agronegócio, impulsionado pela lógica do baixo 

preço da terra, o que está atraindo cada vez mais atividades agropecuárias para Roraima. 

Todavia, o Lavrado demanda também a formulação de políticas públicas específicas, 

principalmente para atender a necessidade de manutenção dos serviços ecossistêmicos. 

O Quadro 2 reúne informações sobre a trajetória e os principais elementos que 

caracterizam o processo de ocupação e expansão da fronteira em Roraima.  
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Quadro 2. Processo de ocupação das terras e expansão da fronteira em Roraima.  

    Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

Período Políticas públicas para

Roraima 

Características Atores 

principais

Área de

Atuação 

Consequências

Segunda 

metade do

Século XVIII

ao início do

século XIX

Ação colonizadora.  Construção de Fortes; criação das

Fazendas Reais e ocupação

estimulada pela pecuária. 

Coroa 

Portuguesa 

Região 

central de

Roraima  

Formação de núcleos

populacionais e ocupação das

áreas de savanas. 

Década de

1930  

Demarcação definitiva das

áreas fronteiriças. 

Fluxos migratórios espontâneos;

formação da frente de expansão e

a mineração passou a ter papel

preponderante na economia local . 

Estado Região 

setentrional  

de Roraima  

Redução dos fluxos migratórios.    

Décadas de

1940 a 1960

Criação do Território

Federal do Rio Branco com

objetivo de colonizar e

melhor controlar as

fronteiras. 

Estímulo ao povoamento com a

criação de infraestrutura viária e

criação de Colônias Agrícolas. 

Estado e

governo do

território

Região 

central de

Roraima 

Criação das Colônias Agrícolas

e doação de lotes de terras

como forma de atrair fluxos

populacionais. 

Década de

1970 até

meados da

década de

1980 

Integração econômica por

meio da implementação do

POLORORAIMA e dos

Programas de assentamento

dirigido – PAD.

Complementação dos meios de

transportes e comunicações; início

do processo de concentração de

terras em áreas de projetos de

colonização e estabelecimento da

frente  pioneira.  

Estado e

governo do

território

sul, sudeste

e sudoeste

de Roraima 

Implantação das rodovias BRs

174 e 210; intensificação do

processo migratório;

incorporação de áreas de

floresta ao processo produtivo;

desenvolvimento de atividades

extrativas e a pecuária surgiu

como um novo tipo de atividade

econômica.   

Década de

1980 

Estímulo à ocupação

demográfica com a

extinção do Território

Federal e a criação do

estado  de Roraima.

Retrocesso nos assentamentos

populacionais nas áreas de

colonização; atração de outros

agentes capitalizados; concentração

fundiária em áreas dos projetos de

assentamento e estabelecimento da

fronteira agrícola.  

Estado Roraima Intensificação da colonização

em áreas de floresta; aumento

da ocupação ligada à pecuária;

oferta de terras e surgimento de

inúmeros  garimpos.  

Década de

1990

Fechamento dos garimpos;

demarcação de terras

indígenas e implantação dos

chamados Pólos Produtivos. 

Busca pela consolidação do

desenvolvimento socioeconômico

pautado na agropecuária.  

Estado; 

governo 

estadual de

Roraima e

investidores 

privados 

Regiões 

central, 

norte e

nordeste de

Roraima 

Redução de fluxos migratórios;

intensificação da concentração

de terras nas colônias agrícolas

e incorporação de áreas de

savana ao processo produtivo.  

Década de

2000 aos dias

atuais 

Promoção do

desenvolvimento  

agropecuário, com a

implementação do Projeto

Integrado de Exploração

Agropecuária e

Agroindustrial. 

Atração de produtores

capitalizados; modernização das

atividades agropecuárias e

incentivo à produção,

especialmente de soja.  

Governo do

estado e

investidores 

privados  

Regiões 

central, 

leste e

norte de

Roraima 

Intensificação do uso

agropecuário das áreas de

savana contribuindo para

transformações das paisagens

originais das savanas,

concentração fundiária e

monocultivo de soja.    
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CAPÍTULO III 

3. LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DA PAISAGEM  

3.1. ÁREA DE ESTUDO: O MUNICÍPIO DE BOA VISTA 

 

O município de Boa Vista (Figura 7), localiza-se na porção centro-leste do estado, na 

mesorregião Norte, ocupa uma área de 5.687 km² e possui uma população estimada de 

308.996 habitantes (IBGE, 2014).  

 

Figura 7.  Carta-imagem com a localização da área de estudo. 
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3.2. CONFIGURAÇÃO CLIMÁTICA REGIONAL  

 

 

De acordo com a classificação climática de Köppen, o município de Boa Vista 

apresenta um clima do tipo Tropical Úmido do grupo climático "A", do tipo Awi, o qual 

predomina na porção nordeste do estado, com duas estações bem definidas, uma seca (outubro 

a março) e outra chuvosa (abril a setembro), apresentando amplitude térmica entre médias do 

mês mais quente e do mês mais frio inferior a 5º C e temperatura média anual de 27,4º C. A 

distribuição pluviométrica, de um modo geral, é de 1.614 mm/ano (BARBOSA, 1997). O 

autor afirma ainda que os atuais índices de pluviosidade tornam-se, em parte, responsáveis 

pela manutenção fisionômica das paisagens das savanas atuais.  

A dinâmica atmosférica atuante no estado de Roraima, de uma forma geral, 

compreende a interferência do sistema de circulação atmosférica de ventos de Oeste, ou linha 

de instabilidade (IT) advindos da massa equatorial continental (sistema perturbado de oeste), 

que atua nas áreas oeste e sul, e do sistema de ventos de Nordeste decorrente da invasão da 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que atua de forma mais intensiva na porção 

norte/nordeste do estado (NIMER, 1979).  

O sistema atmosférico dos ventos de Oeste representa um aumento nos índices 

pluviométricos, que chegam a mais de 2.000 mm/ano, em função das características dessa 

massa de ar, principalmente por ser quente e úmida, características adquiridas em sua área de 

formação (Oeste do Amazonas). Já o sistema de ventos de Nordeste representa índices de 

precipitações em torno de 1.500 mm/ano.  

Não obstante o estado de Roraima ser atingido pelo sistema atmosférico (ZCIT), sua 

presença fica cada vez mais enfraquecida e limitada para o sul do estado, em virtude do fator 

continentalidade (BEZERRA NETA e SILVA, 2004, p. 58). A variabilidade altimétrica faz 

com que haja um gradiente pluviométrico entre regiões por causa de barreiras naturais locais 

(p. ex. Complexo da Serra de Pacaraima) que impedem que a umidade oceânica trazida pelos 

ventos alísios ao longo da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) chegue em maior 

volume nesta região (NIMER 1972).  
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3.3. ASPECTOS GEOLÓGICOS 

  

 

De acordo com dados da CPRM (1999), o arcabouço geológico do município de Boa 

Vista está representado por unidades pré-cambrianas, mesozóicas e cenozóicas, conforme 

descritas no Quadro 3.   

 
Quadro 3. Sumário da estratigrafia da área de estudo. 

 

Era Unidade litoestratigráficas 

 

Descrição 

 

Cenozóico 

Coberturas eólicas holocênicas 

Aluviões Holocênicos 

Sedimentação moderna 

Formação Boa Vista Areias e argilas semiconsolidadas 

Mesozóico 

 

Complexo Vulcânico Apoteri Basaltos, andesitos e diques básicos 

Mesoproterozóico Suíte Intrusiva Serra da Prata Granitóides e gnaisses variados 

 

 

Paleoproterozóico 

 

Suíte Metamórfica Rio Urubu Biotita gnaisses e metagranitóides 

Grupo Cauarané Xistos básicos, metacherts, paragnaisses, 

anfibolitos e gnaisses kinzigíticos 

 Fonte: elaborado a partir de CPRM (1999). 

 

Em relação à geologia, o município de Boa Vista está inserido na grande superfície de 

aplainamento conservada do estado de Roraima, e compreende principalmente, terrenos 

sedimentares da Formação Boa Vista. A maior parte da atual paisagem de savanas está 

assentada na Formação Boa Vista, que na interpretação de Wankler, Evangelista e Sander 

(2012), é considerada de idade terciária e de origem fluvio-aluvionar, constituída por 

intercalações de sedimentos argilosos, siltosos e arenosos, de granulação fina a grossa, com 

sedimentos que recobrem parte do setor centro-leste do estado de Roraima. 

O substrato rochoso de acordo com dados do CPRM (2002) é representado por rochas 

ígneas e metamórficas dos Domínios Estruturais Guiana Central e Uraricoera, expostas na 

superfície sob a forma de relevo residual e lajeiros. Os solos desenvolvidos a partir desses 

sedimentos são Latossolos Amarelos, Latossolos Vermelhos-Amarelos e Argissolos Amarelos 

em relevo plano e suave ondulado, e Plintossolos e Gleissolos onde ocorrem depressões em 

relevo plano (REGO et al., 2000, p. 12).  

A Formação Boa Vista (N3bv) é a unidade mais expressiva em termos de área no 

município, compondo aproximadamente 85% do total (Figura 8), caracteriza-se por apresentar 

uma vasta região plana, sendo limitada a noroeste pelas litologias pré-cambrianas do Grupo 

Cauarane e interrompida pelas serras, colinas remanescentes e morros do referido grupo, pelo 



70 

 

Complexo Vulcânico Apoteri, pela Suíte Metamórfica Rio Urubu e Suíte Intrusiva Serra da 

Prata, respectivamente.  

Testemunhos gnáissicos, granitóides e vulcânicos em meio à sua sedimentação, 

atestam um embasamento irregular e tectonicamente controlado, destacando-se as serras 

Murupu, da Moça, Truarú, e morro Urubu, dentre outros (IBAM, 2005). Os solos 

desenvolvidos a partir desses sedimentos são Latossolos Amarelos, Latossolos Vermelhos-

Amarelos e Argissolos Amarelos em relevo plano e suave ondulado, e Plintossolos e 

Gleissolos onde ocorrem depressões em relevo plano. 

O Grupo Cauarane (PPc) é a unidade geológica mais antiga mapeada na área de 

estudo. Localiza-se no contato oriental do Complexo Uraricoera, sendo composto 

basicamente por paragnaisse e paragnaisse subordinados xistos, anfibolito e gnaisse 

calcissilicático, assim como subordinados paragnaisses e xisto (IBGE, 2005a). O mapa 

geológico (Figura 8) demonstra que a exposição de forma contínua dessa unidade ocorre, 

principalmente no extremo noroeste do município, no interflúvio divisor das drenagens das 

bacias do Rio Cauamé-Rio Uraricoera. Ocorre também sob a forma de pequenos morros 

isolados no setor norte e extremo nordeste da área de estudo, a exemplo do morro Urubu e da 

serra do Flechal, no domínio litoestrutural Urariqüera (IBAM, 2005). 

Complexo Rio Urubu (PP3ru) essa unidade corresponde a um conjunto de biotita 

gnaisses e biotita-hornblenda gnaisses, incluindo subordinadas lentes de hiperstênio gnaisses 

e leucognaisses. A exposição desses litotipos ocorre restritamente na porção central do 

município, representado por afloramento rochoso próximo ao rio Murupu (Figura 8). 

A Suíte Intrusiva Serra da Prata (MP1(G)spr) inclui grande parte das rochas 

charnockíticas anteriormente englobadas no Complexo Kanuku CPRM (1999). A Figura 8 

demonstra que essa unidade ocorre pontualmente na área de estudo, sob a forma de um morro 

isolado, constituído por um granitóide alcalino, exibindo deformação progressiva para 

milonito (Morro Urubu), situado na margem direita do rio Uraricoera. 

Formação Apoteri (J2(B)a) corresponde a corpos de diabásio na forma de diques, 

encaixados em fraturas e falhas de direção predominantemente NE-SW (CPRM, 1999). Os 

litotipos que caracterizam essa unidade são basaltos, andesitos e diques de diabásio. Na área 

de estudo, essa unidade tem sua maior expressão nos derrames basálticos que ocorrem no 

conjunto de serras denominado Nova Olinda, a noroeste da cidade de Boa Vista. Ocorrem na 

forma de derrames vulcânicos, delineando morros isolados, sustentados por vegetação de 

médio porte em meio à savana. Esta unidade estratigráfica constitui a fonte de materiais 
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formadores dos Latossolos Vermelhos e Latossolos Vermelhos-Amarelos Eutróficos (REGO 

et al., 2000, p. 12). 

Coberturas eólicas holocênicas (N4e), formalizadas no Projeto Roraima Central 

(1999) foram referidas com a terminologia “Areias Brancas” (MELO et al., 1978), as quais 

reuniram genericamente os depósitos arenosos e areno-sílticos pleistocênicos, onde as faixas 

aflorantes dessa unidade entram em contato com a Formação Boa Vista (Figura 8).  

Terraços holocênicos sub-recentes e aluviões holocênicos (N4t) estão distribuídos 

em faixas contínuas ao longo das principais drenagens que seccionam a área, a exemplo dos 

rios Branco, Uraricoera e Tacutu (CPRM, 1999). A forma meandrante das drenagens propicia 

o desenvolvimento de lagos temporários nesses terraços. Os sedimentos ativos de calha dos 

rios geralmente formam praias nas margens e, mesmo no leito dos rios na estação seca, 

ficando, no entanto submersos na maior parte do período de cheia.   

Aluviões Holocênicos (N4a) observados na Figura 8, ocorrem de forma isolada ao sul 

do município e fazem parte de um sistema fluvial meandrante e são caracterizados por 

depósitos residuais de canal (seixos), depósitos típicos de planície de inundação (argilas, siltes 

e turfas). Nestas unidades litoestratigráficas são desenvolvidos principalmente os solos 

Gleissolos e Neossolos. 
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Figura 8. Mapa Geológico do Município de Boa Vista. 
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3.4. AS EXTENSAS ÁREAS APLAINADAS 

 

Em relação às feições geomorfológicas, a paisagem na área de estudo compreende as 

unidades morfoestruturais denominadas de Depressão Boa Vista, Patamar do Médio 

Uraricoera, Pediplano Rio Branco-Rio Negro e Planície Amazônica (Figura 9). 

Segundo os dados do IBGE (2005), a unidade Depressão Boa Vista corresponde a um 

modelo de acumulação (agradação) e se caracteriza por ser uma extensa região plana, com 

altitude média oscilando entre 80 a 110 metros. Apresenta pequenas elevações dispersas na 

região localmente denominadas de “tesos”, correspondendo a diminutos remanescentes 

residuais de origem diversa (lateritos, rochas pré-cambrianas e mesozóicas). Os depósitos de 

cobertura são predominantemente arenosos, semiconsolidados a inconsolidados, recobrindo 

litologias pré-cambrianas. Essa unidade corresponde à quase totalidade da área de estudo 

(Figura 9).  

Nos interflúvios rebaixados, pequenas colinas (tesos) de topos convexos são 

sustentadas por lateritos ferruginosos com 10 a 15m de altura em relação à base. Nesses 

interflúvios são frequentes as ocorrências de áreas abatidas, as quais apresentam inúmeros 

lagos, que, em algumas situações, coalescem para formar igarapés perenes (EPE, 2010).  

De acordo com a caracterização realizada por Menezes et al. (2007), os lagos 

apresentam morfologias diversas (goticulares, circulares, elipsoidais e geminadas) geralmente 

determinadas pelo tipo ou padrão de conexão com as veredas ou igarapés. Os autores sugerem 

ainda que a ocorrência desses lagos no ambiente plano das savanas está relacionada ao 

afloramento do lençol freático, que sazonalmente intercepta as depressões do terreno ou aflora 

nas áreas planas da superfície, na forma de olhos d‟água, dando origem aos lagos e brejos.  

A Depressão Boa Vista exibe, ainda, em seu modelado, outras feições 

geomorfoestruturais como colinas, colinas amplas e morrarias, além de feições residuais como 

campo de blocos, morros isolados e inselbergs e formas de acumulação distribuídas por toda a 

sua extensão. Ab‟Saber (1997) afirma que os inselbergs constituem testemunhos de feições 

geomorflógicas que remontam aos tempos pleistocênicos, nos quais, em fases úmidas, 

formaram pães de açúcar, permanecendo como morrotes do tipo inselberg nas fases de aridez 

(seca) ou semi-aridez. 

Para Beserra Neta e Tavares Jr. (2008, p. 181), os inselbergs constituem relevos 

isolados ou agrupados, elaborados em rochas vulcânicas ácidas e granitos de idade Pré-

Cambriana. Destacam-se na paisagem da área de estudo como conjunto de serras e morros 

isolados, resultantes do intemperismo e erosão diferencial em meio à superfície aplainada.  
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O Pediplano Rio Branco-Rio Negro é a menor unidade geomorfológica em extensão 

e encontra-se distribuída em uma reduzida faixa que se dispõe na direção sul do município 

(Figura 9). Esta unidade geomorfológica constitui-se, de uma maneira geral, por extensa 

superfície pediplanada gerada por processos erosivos sobre as rochas cristalinas pré-

cambrianas e sedimentos fanerozóicos. O Pediplano Rio Branco-Rio Negro compreende 

extensas áreas de relevo plano a suave, com altitude média oscilando entre 90 a 130 metros, 

com rede de drenagem de padrão pouco entalhado (CPRM, 2002).  

As feições morfoestruturais que ocorrem em meio a essa superfície e que merecem 

destaque são as colinas constituídas por afloramentos de rochas do embasamento cristalino 

estruturado, representando remanescentes de erosão fluvial devido ao recuo final das vertentes 

(IBAM, 2005). 

A unidade denominada de Planície Amazônica se apresenta na área de influência e 

adjacências dos principais cursos fluviais de Roraima, como os rios Uraricoera, Surumu, 

Tacutu, e Branco. As planícies são as formas de acumulação de menor amplitude topográfica 

da região, correspondendo às áreas mais abatidas regionalmente com altitudes oscilando de 55 

a 70 metros. Segundo dados dos IBAM (2005, p. 98), distribuem-se através de trechos 

descontínuos, por vezes assimétricos, sobre vários ambientes geotectônicos, porém sendo 

melhor representados nas porções dos rios instaladas nas superfícies aplainadas, sobre as 

rochas sedimentares das bacias fanerozóicas.  

A vegetação (mata ciliar) de médio a alto porte é o principal agente de fixação dessa 

unidade. Esta unidade, na área de estudo, se encontra distribuída ao longo dos principais 

cursos fluviais, como rios Branco, Uraricoera e Cauamé (Figura 9).  

O Patamar do Médio Uraricoera é um conjunto de formas de relevo de topos 

tabulares, com feições de rampas suavemente inclinadas, esculpidas em coberturas 

sedimentares inconsolidadas, denotando eventual controle estrutural. Essa unidade ocorre na 

porção noroeste da área de estudo (Figura 9).  
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Figura 9. Mapa das Unidades Geomorfológicas do Município de Boa Vista. 
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As feições da paisagem são reflexos da ação conjunta de fatores como relevo, 

vegetação, geologia, clima, geomorfologia e ação antrópica. A todo esse interativo somam-se 

ainda os parâmetros topográficos, como a declividade e altitude. Nesse contexto foram 

analisadas duas variáveis topográficas: altitude e declividade, as quais possuem importância 

destacada em análises ambientais diversas na configuração das paisagens.   

Para a elaboração do mapeamento dessas variáveis, foram adquiridas imagens do 

Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) junto à base de dados da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), especificamente as cenas 03N615ZN e 04N615ZN. Em 

ambiente de Sistemas de Informacões Geográficas (SIG), com uso do software Arc GIS 10.1, 

as imagens foram “mosaicadas” e recortadas com base no limite do município de Boa Vista. 

Pelo fato das imagens SRTM se basearem num Modelo Digital de Elevação (MDE), com 

resolução espacial de 30 m, os dados de altitude se encontram prontamente acessíveis. Os 

intervalos de cotas altimétricas foram delimitados por quebra natural. 

Para a obtenção dos dados de declividade utilizou-se a ferramenta de análise espacial 

de superfície, slope, existente no software Arc GIS 10.1. Os valores de declividade foram 

obtidos em porcentagem. Para a elaboração do mapa de declividade foram consideradas as 

classes de revelo segundo EMBRAPA (1999), sendo: 0 - 3%, Plano; 3 - 8%, Suave Ondulado; 

8 - 20%, Ondulado; e 20 - 45%, Forte Ondulado; e > que 45% Montanhoso.  

Observando-se o mapa hipsométrico (Figura 10), pode-se perceber que as feições 

morfológicas da paisagem do município denotam uma superfície de Aplainamento, que 

compreende relevo rebaixado e plano, principalmente na parte central e norte do município. 

Trata-se de uma região de aporte de material sedimentar, basicamente arenoso, proveniente 

das áreas adjacentes elevadas do escudo das Guianas relativa à Depressão Boa Vista. Tal 

superfície se compartimenta em cinco níveis, definidos principalmente pela correlação com 

um gradiente altitudinal que oscila de 35 a 454 metros (Figura 10), resultado da resistência 

diferencial das rochas ao intemperismo, promovendo maior ou menor dissecação do relevo.  

Dos mais baixos para os mais altos tem-se o compartimento com altitudes oscilando 

entre 35 a 75 m, que abrange áreas de menor altitude, relativo às áreas dos canais de 

drenagem associados principalmente à Planície Amazônica.  Os compartimentos com cotas 75 

a 87 m e 87 a 108 m correlacionam-se aos depósitos sedimentares inconsolidados da 

Depressão Boa Vista. Estes compartimentos são os de maior abrangência na área e 

correspondem a uma extensa região plana, ao longo de todo o município.  

O compartimento seguinte, com cotas 108 a 156 m, encontra-se inserido na Depressão 

Boa Vista, evidenciando, contudo, a presença de colinas, colinas amplas e morrarias além de 
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feições residuais associados às serras e morros isolados e inselberg, a exemplo da Serra Nova 

Olinda, na porção central do município e do Morro Flechal na porção nordeste. 

O compartimento com nível mais elevado, com cotas de 156 a 454 m, ocorre de forma 

restrita na área de estudo e corresponde a relevos residuais associados às Serras da Moça, 

Truarú e Murupu e Nova Olinda. Tal compartimento também se encontra na porção noroeste 

do município, referindo-se a pequenas porções no terreno sobre o Patamar médio do 

Uraricoera.  
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Figura 10. Mapa hipsométrico do Município de Boa Vista. 
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Observa-se, na Figura 11, que predominam os baixos declives, em geral inferiores a 

3%, configurando um relevo plano e áreas de pouca energia de escoamento superficial, 

representadas pelas faixas estreitas que margeiam os cursos d‟água.  De acordo com dados do 

CPRM (2002) essa classe de declividade reúne as formas de relevo que propiciam, através do 

escoamento superficial difuso das águas pluviais, o desenvolvimento de erosão laminar 

incipiente. Entretanto, em função dos aspectos morfométricos pouco expressivos, a erosão 

apresenta baixa competência para a desagregação e transporte das partículas. 

Verifica-se que a classe Suave Ondulado (3-8%) distribui-se amplamente pelo 

município, e apresenta-se favorável para a agricultura altamente tecnificada. Os fatores 

limitantes à sua ocupação estão relacionados com a perda do solo por erosão laminar (CPRM, 

1999).  

A classe Ondulado (8-20%) ocorre em pequenas faixas associadas a relevos residuais 

isolados, nos sopés das serras, dentre as quais: Serra da Moça, Nova Olinda, Murupu e 

Truaru. Essas áreas exibem níveis de susceptibilidade à erosão variáveis de baixo a alto, em 

função da declividade das vertentes e da própria erodibilidade do substrato que as sustentam 

(CPRM, 1999).  

Verifica-se também que presença da classe Forte Ondulado (20-45%) e montanhoso 

com declividades superiores a 45%, apresenta-se susceptível à erosão, caso o uso e manejo do 

solo não sejam adequados. Nesse sentido, destacam-se as áreas situadas no topo das serras do 

Murupu, serra da Moça e serra do Truaru na porção norte do município, revelando a presença 

também de um relevo fortemente ondulado.  
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Figura 11.  Mapa de declividade 
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3.5. O DOMÍNIO DOS LATOSSOLOS 

 

Quanto à pedologia, na Tabela 1 apresentam-se as principais classes de solos na área 

de estudo.   

 

Tabela 1. Classes de solos no município de Boa Vista. 

Classes de solos Sigla Classes de solos Sigla 

Latossolo Amarelo distrófico LAd Neossolo Quartzarênico órtico RQo 

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico LVAd Plintossolo Pétrico concrecionário FFc 

Latossolo Vermelho eutrófico LVe Plintossolo Argiluvico distrófico FTd 

Argissolo Amarelo distrófico PAd Gleissolos Háplicos (tb) distróficos GXbd 

Argissolos Vermelho-Amarelo 

distróficos 

PVAd Planossolos Háplicos distróficos SXd 

Argissolos Acinzentado distróficos PACd Planossolos Háplicos eutróficos SXe 

Neossolo Litólico distrófico RLd   

 

A classe de solo mais extensa na área de estudo é o Latossolo Amarelo distrófico 

(LAd), correspondendo a 85% do total do município (Figura 12). Os latossolos são solos 

constituídos de minerais, com horizonte B latossólico e com pouca diferenciação entre seus 

horizontes. Originados de variados tipos de rochas, clima e tipos vegetacionais, são solos 

profundos, bem evoluídos e intemperizados, distribuídos principalmente por amplas e antigas 

superfícies de erosão, sedimentos ou terraços fluviais antigos, variando de fortes a bem 

drenados. Possuem baixa saturação por bases, são ácidos a fortemente ácidos (EMBRAPA, 

1999).  

A ocorrência do Latossolo Amarelo distrófico (LAd) nas áreas centrais do estado 

está relacionada aos sedimentos argilo-arenosos da formação Boa Vista datados do final do 

período Terciário e início do Quaternário (Plio-pleistoceno), elaborados a partir de ciclos 

alternados de climas úmidos e secos, sob cobertura vegetal do tipo savanas (VALE JR.; 

SCHAEFER, 2010, p. 20). Os autores afirmam, ainda, que os latossolos amarelos são coesos, 

desenvolvidos em relevos extremamente aplainados, com altimetria oscilando de 60 a 120 m. 

Os latossolos estão associados a climas, onde a estação seca é longa e bem marcada, com 

médias pluviométricas anuais em torno de 1.500 mm, fortemente concentradas entre os meses 

de outubro e março.       
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Observa-se assim, uma estreita relação dos solos com a paisagem, revelando a 

influência do relevo, do material de origem, da vegetação e do clima na diversidade dos solos 

na área de estudo. Desse modo, o Latossolo amarelo distrófico ocorre em paisagens de 

relevo plano, no município, e em sua maioria são solos bem drenados.  A Savana gramíneo-

lenhosa está associada a essa classe de solo e distribui-se em praticamente todos os quadrantes 

do município.  

De acordo com Rego et al. (2000), embora apresentando restrições em termos de 

fertilidade natural, esses solos possuem, entretanto, ótimo potencial para agricultura e 

pecuária, em face do relevo plano e suave ondulado e de propriedades físicas propícias.  

Contudo, devido ao grau elevado de coesão, esses solos exigem o uso de sistema de manejo 

que atenue essa restrição ao desenvolvimento do sistema radicular. Cabe destacar que é nessas 

paisagens que, atualmente, tem ocorrido a intensificação da produção de grãos como a soja, 

milho e plantios de Acácia mangium. Segundo Vale Jr. et al. (2010, p. 164), nessas áreas 

verifica-se o crescimento em ritmo acelerado do sistema de produção empresarial, onde o 

manejo aplicado é tecnificado, com preparo do solo mecanizado e aplicação intensiva de 

corretivos e adubos durante todo o ciclo produtivo.    
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Figura 12. Mapa de solos 
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3.6. LAVRADO: AS SAVANAS COMO “RELÍQUIAS” PAISAGÍSTICAS  

 

A vegetação da área de estudo, o Lavrado, apresenta-se como um mosaico, 

predominando fitofisionomias savânicas como Savana gramíneo-lenhosa (Sg). Entretanto, 

feições florestais também fazem parte da paisagem do Lavrado no município e são 

caracterizadas principalmente pela Floresta Ombrófila Aluvial, Floresta Estacional, Contato 

Floresta Estacional/Floresta Ombrófila Densa e Ilhas de Mata (enclaves semideciduais) e 

Floresta de Galeria. 

O Lavrado no município compreende ainda uma diversidade de fisionomias florestais 

que ocorrem em áreas com solos mais férteis ou com maior disponibilidade de água. As 

Florestas de Galerias acompanham a maior parte de rios e igarapés e são marcadas pela 

presença de palmeiras buriti (Mauritia flexuosa), formando veredas que se destacam na 

paisagem em ambientes abertos de savanas adjacentes (Figura 13).  

A unidade Floresta Ombrófila Aluvial (FAl) é composta por uma vegetação que está 

submetida à influência de processos de inundação periódica ou permanente, provocada pelos 

movimentos de enchente e vazante dos rios (CPRM, 2002).  

A unidade fitoecológica da Floresta Estacional (Fe) é caracterizada por uma feição 

com manchas perenifólias e deciduais, apresentando sinais de xeromorfismo e uma variada 

ocorrência de porte (CPRM, 2002). Na área de estudo, ocorre uma mancha dispersa a noroeste 

do município, nas proximidades de áreas com relevos mais movimentados (Figura 14).  

O Contato Floresta Estacional/Floresta Ombrófila Densa (CFed) constitui a 

interpenetração das duas feições fitoecológicas (Floresta Estacional e Floresta Ombrófila), 

geralmente em situações de alternância da forma de relevo, em função do predomínio de cada 

fitofisionomia. Como demonstra a Figura 14, esta unidade distribui-se ao longo dos principais 

cursos fluviais do município como rio Branco e rio Cauamé, sobre Argissolos, Latossolos e 

Neossolos Litólicos (IBAM, 2006).  

As Ilhas de Mata correspondem a uma formação vegetal estacional. Para Santos, Vale 

Jr. e Barbosa (2013, p. 206), essas formações também vêm sendo alteradas por ação antrópica, 

os fragmentos de maior área física, maior que 20 hectares, são mais utilizados para agricultura 

de subsistência (desmatamento), mas extração seletiva de madeira (exploração econômica), a 

ação do fogo (suscetibilidade) e conforto térmico do gado (pisoteio do sub-bosque) são 

perturbações comuns às Ilhas de qualquer dimensão. 

 

 



85 

 

Figura 13. Aspecto fisionômico da Savana Gramíneo-Lenhosa (Campo Limpo), no período seco em Boa Vista, 

destacando-se a presença de buritis (Mauritia flexuosa L.). 

 

                                                                                             Autor: Roberto Caleffi (2007) 

 

De acordo com o manual técnico da vegetação (IBGE, 2012), na fisionomia de 

Savana gramíneo-lenhosa (Sg) prevalecem, quando natural, os gramados entremeados por 

plantas lenhosas raquíticas, que ocupam extensas áreas dominadas por hemicriptófitos e que, 

aos poucos, quando manejados através do fogo ou pastoreio, vão sendo substituídos por 

geófitos que se distinguem por apresentar colmos subterrâneos, portanto, mais resistentes ao 

pisoteio do gado e ao fogo.  

Na área de estudo, a Savana gramíneo-lenhosa distribui-se em praticamente todos os 

quadrantes (Figura 14). A principal característica dessa paisagem, portanto, é o domínio 

campestre, campos que se estendem pelas ondulações do Pediplano de Boa Vista. Barbosa 

(2005, p. 69), menciona que esses campos podem ser divididos em duas subunidades 

paisagísticas: a) campo limpo, com domínio de estrato graminoso; e b) campo sujo, com 

presença marcante de estrato graminoso, mas observada maior densidade de espécies arbóreo-

arbustivas de pequeno porte.  
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Cabe ressaltar ainda que, segundo o autor supracitado, a Savana Parque (Sp) também 

está presente na área de estudo. Essa unidade caracteriza-se por uma distribuição agrupada 

dos elementos lenhosos, o que pode conferir uma fisionomia de moitas, apresentando uma 

elevada área basal (BARBOSA, 2005). Apesar de conter as mesmas espécies arbóreas das 

demais unidades de savana, nesta formação as árvores apresentam dispersão mais espaçada e 

o estrato gramíneo é mais denso na estação chuvosa e praticamente inexistente na estação 

seca (CPRM, 2002). 
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Figura 14.  Mapa da vegetação do município de Boa Vista-RR  
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. DINÂMICA DA OCUPAÇÃO DAS PAISAGENS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA  

 

4.1. A VOCAÇÃO PARA A PECUÁRIA E A CONSOLIDAÇÃO DA OCUPAÇÃO 

 

A história recente de ocupação de terras em Boa Vista está associada à atividade 

pecuária. Os portugueses foram os primeiros ocupantes “brancos” dessa região e introduziram 

a pecuária com o objetivo de estimular a formação de núcleos populacionais e consolidar a 

posse dessa área, ainda no século XVIII. 

Todavia, pesquisas realizadas por Ribeiro (1997) sugerem uma sequência de 

ocupações que remonta há aproximadamente 4.000 anos A.P. (antes do presente). Diversos 

sítios arqueológicos foram catalogados e pesquisados em Roraima, frequentemente associados 

a abrigos (cavernas) formados em áreas de relevo residual. As principais pesquisas 

arqueológicas com cunho científico na região se desenvolveram em áreas de savana, no 

entorno do município de Boa Vista, e na região nordeste do estado, onde foram pesquisados 

aproximadamente 48 sítios, ricos em vestígios pré-históricos.  

Segundo Ribeiro (1997), durante as escavações dos sítios foram obtidas datações 

absolutas com base nos testes de Carbono-14. O material arqueológico coletado e analisado 

pelo pesquisador, como inscrições rupestres, pinturas e gravuras, artefatos líticos, restos de 

alimentos e elementos cerâmicos, entre outros, demonstram que somente há aproximadamente 

4.000 anos AP se processava, além da caça, pesca e coleta de frutos, uma agricultura 

incipiente, baseada provavelmente no cultivo de plantas como mandioca e milho.  

A ocupação efetiva, entretanto, viria a se consolidar no período colonial brasileiro, no 

final do século XVIII. Os portugueses, interessados nas extensas áreas de pastagens nativas 

das savanas, que representariam o rápido desenvolvimento da pecuária e a necessidade de 

formação de núcleos populacionais, se estabeleceram nesse espaço roraimense. Vale ressaltar 

que a história de Boa Vista confunde-se com a história do próprio estado.  

Na perspectiva de reforçar o exposto, destacamos a afirmação de Silva (2007, p.31) de 

que a área do município pode ser considerada a gênese do estado, à medida que foi nesses 

campos, ao longo do rios Branco, Tacutu e Uraricoera que se instalaram as missões religiosas 

e militares de aldeamento, assim como o Forte São Joaquim e as primeiras Fazendas Reais e 

particulares. Posteriormente fundou-se a Freguesia Nossa Senhora do Carmo do Rio Branco 

(1858), na sede da Fazenda Boa Vista, onde se instalou o município de Boa Vista (Figura 15).  
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O autor atesta, ainda, 

  

Em torno das atividades desta fazenda e freguesia, foi crescendo o pequeno 

aglomerado populacional, formando o embrião da Vila de Boa Vista do Rio Branco. 

Entre alguns fluxos migratórios destinados a esse povoado, destacam-se os 

provenientes, principalmente, do Nordeste brasileiro, para se dedicarem à atividade 

pecuária e ao comércio (SILVA, 2007, p. 100). 

 

No contexto de reorganização do Estado brasileiro sob o regime republicano, a partir 

de 1889, as antigas províncias foram transformadas em estados da federação, constituídos de 

municípios. Assim, em 9 de Julho de 1890, o então governador do Amazonas, Augusto 

Ximeno de Villeroy, assinou o Decreto Lei de n
o
 49, criando o município de Boa Vista do Rio 

Branco, desmembrado do município de Moura, conferindo maior autonomia administrativa à 

região. A Freguesia foi elevada à categoria de Vila em 25 de julho do mesmo ano, com a 

denominação de Vila de Boa Vista do Rio Branco, com os mesmos limites da Freguesia, isto 

é, a partir da cachoeira do Bem-Querer, no rio Branco, para o norte até a fronteira com a 

Venezuela e Guiana, mas com o status de vila sede do município (SILVA, 2007, p.35).  

Na divisão política e administrativa, no ano de 1911 a Vila é constituída apenas com 

um distrito sede, condição que permaneceu até 1938 (SILVA, 2007). A Vila Boa Vista do Rio 

Branco, sede do município, foi elevada à categoria de cidade pela Lei Estadual amazonense nº 

1.262, de 27 de agosto de 1926. Em 1938, o topônimo do município foi simplificado para Boa 

Vista, e ainda ganhou dois distritos: Caracaraí e Murupu (SILVA, 2007, p. 102).   

Pelo Decreto Lei n.º 5.812, de 13 de setembro de 1943, criou-se o Território Federal 

do Rio Branco (denominado de Roraima a partir de 1962, pelo Projeto de Lei nº 1.433, de 13 

de setembro de 1962), para o qual foi transferido o município de Boa Vista, acrescido de parte 

de Moura, do estado do Amazonas, com uma superfície de aproximadamente 230.104 km
2 

(BONATTO, 2002, p. 92). Em cumprimento ao mesmo Decreto Lei, a cidade de Boa Vista 

foi elevada à categoria de capital do novo território.  

Contudo, em 21 de setembro do mesmo ano, foi refeita a divisão administrativa, 

ficando o território dividido em dois municípios, Boa Vista e Catrimani. O município de 

Catrimani jamais foi instalado oficialmente, permanecendo essa configuração até o ano de 

1955, quando se emancipou o município de Caracaraí.  

Assim, a divisão político-administrativa do Território Federal de Roraima, até 1982, se 

resumia aos municípios de Boa Vista e Caracaraí. Todavia, neste mesmo ano foram 

emancipados mais seis municípios: São João da Baliza, São Luís do Anauá, Mucajaí, com 

áreas desmembradas de Caracaraí; Alto Alegre, Bonfim e Normandia, com áreas 



90 

 

desmembradas de Boa Vista. Nova configuração administrativa ocorreu em 1994, com a 

criação dos municípios de Caroebe, e no ano seguinte, foram criados os municípios de 

Pacaraima e Amajari, com terras de Boa Vista; Uiramutã, desmembrado de Normandia; 

Cantá, desmembrado de Bonfim; e Rorainópolis, com terras de São Luiz do Anauá. 

 

4.2. BOA VISTA E A DINÂMICA DEMOGRÁFICA 

 

Com a criação do Território em 1943, Boa Vista atrai fluxos populacionais devido às 

funções que agregou, com a nova situação político-administrativa, e torna-se o centro 

populacional mais importante do território com 5.132 habitantes (GUERRA, 1956, p. 123). 

Em 1946, implantou-se um novo plano urbano (1946) e nele foram assentadas as novas 

construções do centro administrativo. Nesse sentido, Silva (2008, p. 38) argumenta que assim, 

Boa Vista se consolidou como município e centro urbano no decorrer do século XX.  Alguns 

fatores articulados podem explicar essa condição, uma vez que, como enfatiza Becker (2013, 

p. 20), as cidades não surgem sozinhas, mas emergem em pacotes, e suas relações com os 

Estados constitui uma trama geo-histórica de cooperação e competição quanto a riquezas e de 

proteção.   

A criação do território, aliada à mineração anteriormente mencionada, provocaram o 

crescimento populacional e a ultra-centralização da população e das funções urbanas em Boa 

Vista, ao longo das décadas de 1940 e 1950 (BARROS, 1996). Qual era a população Esse 

crescimento populacional foi intensificado ao longo das décadas de 1960 a 1980, e se deu 

majoritariamente via migrações decorrentes das medidas colonizadoras adotadas pelo 

Governo, para estimular a ocupação de áreas de fronteira. 

 Os incentivos governamentais à atividade agrícola, por meio da distribuição de lotes 

em projetos de assentamento, aliada à possibilidade de enriquecimento rápido, com a 

exploração de ouro e diamante, foram os principais responsáveis por grandes fluxos 

migratórios nesse período (Figura 15). Na leitura de Barros (1995, p. 89), os projetos de 

assentamento foram utilizados como atrativo para futuros eleitores, uma vez que o território 

iria passar a estado.  

Todavia, Diniz (1997) sustenta que a experiência migratória de Roraima teve um 

caráter paradoxal. Enquanto os principais atrativos migratórios estavam relacionados a 

atividades rurais (garimpos e as colônias agrícolas), a grande maioria dos migrantes se 

direcionou para as áreas urbanas do estado.  
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O autor menciona que tal situação se justifica, de um lado, pelo fato dos garimpeiros 

tenderem a estabelecer residência em Boa Vista e circular entre casa e garimpo repetidas 

vezes, e, de outro lado, os colonos incialmente assentados nas áreas rurais do estado 

eventualmente migram para Boa Vista, pela falta de infraestrutura dos projetos de 

colonização, a pobreza dos solos e a incidência de doenças (DINIZ, 1997, p. 51).  

 

Figura 15. População absoluta de Roraima e do município de Boa Vista, nas décadas de 1960 a 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

             Fonte: IBGE- Censos Demográficos (1960,1970 e 1980).  

 

 

Logo, o impacto do êxodo rural contribuiu para a expansão da área urbana sobre o 

entorno de Boa Vista. Em relação a esse processo, Veras (2007, p. 137-138) observa que essa 

“situação resultou num processo de aglomeração populacional na periferia da cidade e, ao 

mesmo tempo, num desordenamento territorial urbano; e estimulou a demanda por 

equipamentos urbanos”. Entretanto, a ocupação demográfica de Boa Vista não se deveu 

somente a estratégias governamentais voltadas à colonização, mas também a movimentos 

migratórios espontâneos, oriundos da atividade garimpeira, especialmente na década de 1980. 

No tocante a isso, Silva (2007) destaca que  

 

A extração de ouro e diamantes em Roraima ocasionou um fluxo migratório 

espontâneo e incontrolável, pois, enquanto chegavam 2.400 migrantes por ano, com 

a política de colonização, cerca de 40.000 migrantes se envolveram com a atividade 

garimpeira diretamente e indiretamente. Assim, a “corrida do ouro”, na década de 

1980, é um dos mais importantes determinantes que incentivaram esse acúmulo em 

Boa Vista (SILVA, 2007, p. 231-232). 
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Ainda nessa década, a transição do Território para estado, em 1988, desencadeou um 

progressivo crescimento demográfico em Boa Vista. Muito em função da instalação de 

instituições públicas no estado recém‑ criado, a exemplo da Universidade Federal, Escola 

Técnica Federal e Secretarias de Estado, bem como das administrações municipais.  

Na década de 1990, ocorreu intenso fluxo migratório intraestadual, direcionado 

novamente para Boa Vista, em função do fechamento dos garimpos ilegais no estado. O 

resultado imediato foi o crescimento acelerado e não acompanhado no mesmo ritmo pela 

expansão da infraestrutura urbana, com a criação de novos loteamentos e bairros de forma 

descontrolada, para atender interesses políticos de assentamentos de migrantes que se 

deslocaram para Boa Vista.  

Nesse direcionamento, Vale (2014, p. 94) salienta que uma parcela da população 

envolvida diretamente com a mineração provavelmente retornou para suas áreas de origem 

[...], mas grande parte dessa população, completamente descapitalizada e sem condições de 

regressar para suas Unidades da Federação de nascimento, permaneceu em Roraima, 

aumentando mais uma vez a periferia da cidade de Boa Vista.   

Conforme o IBGE (1991), a população de Roraima ultrapassou, em 1990, pela 

primeira vez, os 100.000 habitantes, alcançando 217.583 habitantes residentes. Destes, 

140.818 (64,72%) residiam em centros urbanos, especialmente na cidade de Boa Vista. Pode-

se inferir, então, que Boa Vista continua concentrando grande parte da população, não 

obstante a divisão de Roraima em outros municípios, em virtude da concentração da 

população na sua sede. Com referência à evolução do crescimento demográfico de Boa Vista, 

Silva (2007) assegura que  

 

Uma das formas de entender Boa Vista é através de sua posição na fronteira. A sua 

localização próxima a essa linha limite e em especial a sua unicidade, por um longo 

tempo, numa ampla hinterlândia, lhe condicionou influências que ultrapassam essa 

divisão geopolítica nacional, conferindo à cidade peculiaridades na área, 

patrocinadas pelo estado (SILVA, 2007, p. 228). 

 

 

Portanto, o que se observa nessa conjuntura, é que a atração populacional exercida por 

Boa Vista resulta da concentração das funções administrativas, comércio e de serviços, 

acumuladas ao longo do contexto dos séculos XIX e XX, vinculadas ao processo de ocupação 

e povoamento do Território e do estado.  

 

 

 



93 

 

4.3. USO E COBERTURA DA TERRA EM 2000  

 

Em 2000, o município de Boa Vista contava com 200.568 habitantes (IBGE, 2000) 

representando 65,4% da população do estado de Roraima. Destes, 197.098 residentes em 

domicílios urbanos do município e 3.470 residentes na área rural. Não obstante o processo de 

urbanização e o inerente desenvolvimento do setor de serviços e comércio, decorrentes do 

alojamento do setor públicoadministrativo, a geração de emprego é realizada, sobretudo, pelo 

setor público. Desse modo, a estrutura produtiva do município está assentada no setor 

terciário.  

Entretanto, o setor agropecuário do município de Boa Vista apresenta um importante 

componente da economia local ao longo dessa década, frente ao fechamento dos garimpos no 

estado, responsável pelo dinamismo econômico nas últimas duas décadas. A Figura 16 

demonstra o uso e cobertura da terra no município de Boa Vista, em 2000. A base para esse 

mapeamento foi realizado por meio de tratamento, análise e interpretação de imagens digitais 

do sensor TM/Landsat-5, do dia 1 de Abril de 2000, órbita 232 e ponto 058.  

Em ambiente de SIG, especificamente empregando-se o software ArcGIS 10.1, o 

processamento das imagens digitais consistiu na operação de pré-processamento, correção 

geométrica, por meio do registro imagem-imagem, utilizada para ajustar as linhas e colunas 

das imagens à sua correspondente localização geográfica. Para tanto, foi empregado o 

mosaico  GeoCover, obtido junto ao site da Global Land Cover Facility (GLCF), da National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) (https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/).  

A correção geométrica foi realizada por meio da aplicação de transformação 

polinomial de 3º grau, com a coleta de 30 pontos de controle para a área de estudo. Na etapa 

de aquisição de pontos de controle via tela, considerou-se a distribuição regular desses por 

toda a área de estudo, além do número mínimo necessário para a transformação polinomial.  

Para a reamostragem dos pixels da imagem, foi utilizado o método de convolução 

cúbica. A etapa seguinte consistiu no processamento de classificação digital, baseando-se nas 

operações de segmentação e classificação supervisionada por distância de Mahalanobis, 

disponível no software ENVI 4.3, em que se toma como referência, para cada classe, um 

ponto no espaço multidimensional definido pela média estatística de cada banda espectral 

considerada.  

Desse modo, foram discriminadas 5 classes de uso e cobertura da terra: a) formação 

florestal, que representa áreas cobertas por vegetação florestal de tamanho variável, como 

matas de galeria ou buritizais ao longo de cursos d‟água e “ilhas” de florestas; b) corpos 

https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/
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hídricos, caracterizados por rios, lagos e demais corpos d‟água encontrados nas imagens 

digitais; c) formação campestre e savânica, correspondente a áreas cobertas por vegetação de 

savanas, tipicamente graminosas e tipologias estépicas arborizadas; d) agricultura, que 

engloba áreas de ocorrência de atividades agrícolas e de formações florestais artificiais; e) 

área urbana, caracterizada pela presença de manchas urbanas. A chave de interpretação 

elaborada no desenvolvimento deste trabalho foi baseada em conceitos indicados no manual 

de uso da terra do IBGE (2006).   

Após a classificação das imagens, os produtos foram transformados em vetores, os 

quais passaram por uma nova etapa de inspeção visual polígono a polígono, gerando como 

resultado final duas imagens temáticas que permitiram a identificação espaço-temporal das 

mudanças ocorridas na forma de uso e cobertura da terra no município de Boa Vista-RR 

(Figura 16). Por fim, foi realizada a planimetria da área ocupada por cada classe de uso e 

cobertura em ambiente SIG.  

A planimetria ambiental do mapa de uso e cobertura da terra, apresentada na Tabela 2. 

demonstra que as atividades antrópicas eram incipientes na área de estudo, visto que  4.746 

km
2
, o equivalente a 83,6% da área, encontrava-se com cobertura vegetal remanescente, 

formação campestre e savânica. As áreas de florestas, especialmente as matas ciliares, 

apresentavam-se pouco fragmentadas, ocupando 646,2 km
2

, representando 11,38% da área 

total do município.  

Entretanto, as extensas áreas de Lavrado do município foram historicamente, desde o 

século XVIII, convertidas em pastagens naturais para a criação extensiva de gado bovino. De 

acordo com Costa (2009), as pastagens nativas do Lavrado, representavam o principal suporte 

alimentar do rebanho bovino. O uso do fogo, para renovação da biomassa, também esteve e 

ainda está arraigado na lógica cultural e econômica entre os pecuaristas das áreas de savana.  

Nesse sentido, é provável que as atuais paisagens das savanas tenham alguma 

contribuição antrópica, a partir do uso da terra, especialmente pela ação do fogo. As 

queimadas, segundo Walter, Carvalho e Ribeiro (2008, p. 35), influenciam a distribuição e a 

composição florística das savanas, afetando as estruturas dos trechos da vegetação.  

O fogo tem sido, ao longo dos anos, o único elemento de manejo e o grande 

selecionador das espécies de gramíneas nativas nesse ecossistema, sendo utilizado até três 

vezes por ano, constituindo-se em importante fator ecológico da região, porém, com reflexos 

altamente significativos e negativos no passivo ambiental decorrente da atividade pecuária 

(CORADIN, 1979). 
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Figura 16. Mapa temático do  uso e cobertura da terra no município de Boa Vista-RR, obtido a partir  

de dados TM/Landsat-5 órbita/ponto 232/58 para o ano 2000. 
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Tabela 2. Planimetria do mapa de Uso e Cobertura da Terra no município Boa Vista, RR em 2000. 

 

 

CLASSES DE USO E COBERTURA DA TERRA ÁREA (km
2
) ÁREA (%) 

Formação campestre e savânica 

Formação florestal 

4.746 

646,2 

83,60 

11,38 

Agricultura 50,9 0,89 

Área urbana  83,9 1,47 

Corpos hídricos 

 

145,9 

 
2,66 

Total 5.672,9 100,0 
 Fonte: Cálculo obtido em SIG. 

 

Ao que parece, no ano de 2000 as atividades agrícolas eram pouco expressivas no 

município, visto que  as áreas destinadas à agricultura correspondiam a pouco mais de 50 km
2
,
 

aproximadamente 0,89% da área total de Boa Vista. As áreas agrícolas destinavam-se ao 

cultivo de arroz irrigado e, provavelmente, soja e milho. Entretanto, não há estatísticas 

disponibilizadas pelo IBGE em relação à área plantada e produção de soja para o município 

no ano de 2000.   

O cultivo do arroz em Roraima teve início na década de 1980, a atividade foi 

viabilizada por meio da política pública do Governo Federal, com o programa de exploração 

de várzeas da Amazônia – PROVÁRZEA, que apresentava como diretriz o aproveitamento 

das várzeas existentes no então território, visando à incorporação de novas áreas ao processo 

produtivo. Inicialmente foi produzido o arroz de sequeiro, contudo, atualmente predomina o 

cultivo de modo irrigado, em nível comercial, e o cultivo é realizado duas vezes ao ano no 

estado. 

Cordeiro (2005, p. 170) ressalta que as áreas de várzeas, principalmente as localizadas 

em áreas de savanas, apresentam topografia plana e facilidades para a mecanização e 

irrigação. A produção de arroz em Roraima é favorecida por aspectos climáticos, 

especialmente a insolação, a baixa oscilação térmica e a disponibilidade hídrica, que 

contribuem significativamente para a quantidade e para a qualidade do arroz produzido na 

região (CORDEIRO et al., 2010). A produção média atual oscila entre 5.000 e 7.000 kg/ha 

(MOURÃO, 2008, p. 106). Segundo dados da Pesquisa Agropecuária Municipal – IBGE 

(2000), as lavouras de arroz no município ocupavam, em 2000, uma área de 1.614 hectares, 

distribuídos principalmente às margens do rio Branco.  

O outro uso antrópico identificado no município é representado pela urbanização. O 

sítio urbano de Boa Vista, em 2000, ocupava 83,9 km
2

, o que corresponde a 1,47% da área 
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total do município. Analisando Boa Vista no contexto hierárquico urbano estadual, Silva 

(2007) destaca que para se ter uma ideia da importância dessa cidade para essa área, Boa 

Vista se concretiza como marco urbano na fronteira tríplice, a cidade é um centro de 

concentração para Roraima e para o extremo sul da Venezuela e da Guiana (SILVA, 2007, p. 

205).  

Os corpos hídricos identificados ocupavam uma área de 145,9 km
2
, o equivalente a 

2,66% do total da área do município, formados, essencialmente, por mananciais e canais 

fluviais, com destaque para o rio Branco e seus tributários, bem como lagos perenes 

abastecidos pelo lençol freático. Contudo, cabe ressaltar que o município conta ainda com 

reservas hídricas subterrâneas, com destaque para o sistema aquífero Boa Vista.  

De acordo com dados do CPRM (2002), o sistema aquífero Boa Vista é um aquífero 

livre a semiconfinado e tem uma área de ocorrência de aproximadamente 14.000 km
2 

no 

estado, abrangendo a maior parte do município de Boa Vista. Os recursos hídricos do 

município são de relevância estratégica para o desenvolvimento socioeconômico, pois eles 

desempenham importante papel no abastecimento público e privado, suprindo as mais 

variadas necessidades de água para o abastecimento urbano, bem como indústrias, irrigação 

agrícola e atividades de lazer.  

 

4.4. A INTENSIFICAÇÃO DO USO DA TERRA EM 2014: O AVANÇO DA 

AGRICULTURA 

 

O mapa de uso e cobertura da terra de 2014 foi obtido por meio da classificação 

supervisionada da imagem OLS/Landsat 8, de 7 de março de 2014, órbita 232 e ponto 058 e 

obedecendo à metodologia descrita anteriormente, aliando técnicas visuais e digitais de 

sensoriamento remoto e geoprocessamento, acompanhada de validação em campo (Figura 

17).  

Cabe esclarecer que foram realizados dois trabalhos de campo com o objetivo de 

validar os produtos cartográficos gerados em laboratório. A primeira foi realizada de 4 a 12 de 

maio de 2014 (período chuvoso regional) e teve como objetivo a observação da paisagem e a 

coleta de pontos amostrais com auxílio de receptor GPS (Global Positioning System), para 

identificação fisionômica, composicional e usos da terra presentes na área. Também foi 

realizada a identificação de zonas de cultivo, possibilitando assim a validação de produtos 

cartográficos gerados.  
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Essa etapa de campo constou ainda de coleta de dados primários junto a especialistas e 

gestores, por meio da aplicação de entrevista, com vistas à identificação de características 

inerentes ao modelo de ocupação implantado nas áreas de savana. A segunda etapa do 

trabalho de campo, realizada de 15 a 23 de setembro de 2014, consistiu na coleta de 

informações junto aos produtores agrícolas, também por meio da aplicação de entrevistas, 

visando identificar as características das mudanças de uso e cobertura da terra ocorridas no 

município. 

A planimetria ambiental aplicada ao mapa de uso e cobertura da terra de 2014, 

apresentada na Tabela 3, permitiu observar que houve expansão expressiva da atividade 

agrícola, bem como expressivo aumento do sítio urbano em Boa Vista, em relação a 2000.  

As principais mudanças no uso e cobertura da terra ocorreram em função da expansão 

de áreas destinadas à agricultura, representando um acréscimo de quase 4 vezes da área 

ocupada em relação ao ano de 2000, que representou, em termos absolutos, passar de um 

patamar de 50,9 km
2
 para 182,7 km

2
 (acréscimo de 131,8 km

2
).  

Esses dados corroboram o trabalho desenvolvido por Barbosa e Campos (2011) que, 

ao analisarem as áreas alteradas na savana de Roraima, constataram que o cultivo temporário 

foi o uso da terra mais observado, dentro do total das áreas identificadas como alteradas no 

Lavrado entre 1992 e 2002.  Essa dinâmica espacial ilustra a demanda de grandes extensões 

de áreas de savanas para os cultivos temporários, especialmente a soja, seguidos de áreas 

destinadas à silvicultura (florestamento de acácias).  
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Figura 17. Mapa temático com a evolução espaço- temporal do uso e cobertura da terra no município de Boa 

 Vista-RR em 2014.  
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Tabela 3- Planimetria do mapa de Uso e Cobertura da Terra no município Boa Vista, RR em 2014. 

 

CLASSES DE USO E COBERTURA DA TERRA ÁREA (km
2
) ÁREA (%) 

Formação campestre e savânica  

Formação florestal 

4.643,2 

600,9 

81,86 

10,59 

Agricultura 182,8 3,22 

Área urbana 102,3 1,80 

Corpos hídricos 143,7 2,53 

Total 5.672,9 100 
                 Fonte: Cálculo obtido em SIG. 

 

Em relação ao arroz, a área destinada ao plantio, em 2013 correspondeu a 1.200 

hectares (IBGE, 2013), apresentando uma redução em relação a 2000, da ordem de 25%. Essa 

redução da área plantada ocorreu tanto no estado quanto no município. Isto pode estar 

diretamente relacionado com a homologação, em caráter contínuo, da Terra Indígena 

denominada Raposa Serra do Sol, visto que, de acordo com IBGE (2009), para o ordenamento 

territorial, principalmente na região das savanas, em que se verificava o uso conjunto da terra 

entre fazendeiros e comunidades indígenas, houve a necessidade de separar as terras 

indígenas, de uso e propriedades comunais, das terras dos fazendeiros, de uso e propriedade 

privados.  

Entre 2009 e 2012 houve uma redução significativa na área semeada, uma vez que as 

lavouras deixaram de ser implantadas em áreas com aptidão para o cultivo de arroz irrigado 

nessa Terra Indígena. Segundo Cordeiro et al. (2010),  o sistema de produção do arroz 

irrigado no estado era praticado, até 2010, por cerca de 25 produtores. Após a retirada destes 

da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, apenas sete (7) produtores continuam na atividade. 

Todavia, a cultura do arroz irrigado passou a ser praticada em nível comercial, com inserção 

de elementos tecnológicos no estado e em Boa Vista, como forma de elevar a produtividade. 

Quanto à soja, Gianluppi; Smiderle (2005) afirmam que a área destinada ao plantio no 

município, em 2000, correspondia a apenas 250 hectares. Os autores argumentam, ainda, que 

no início da década de 2000, a falta de titulação das terras se constituía no maior empecilho à 

ampliação da área plantada de soja, pois inviabilizava a obtenção de crédito junto à rede 

bancária (GIANLUPPI; SMIDERLE 2005, p. 180). Segundo dados do IBGE (2013), para a 

safra agrícola 2012/2013 havia uma área destinada ao plantio de soja, equivalente a 1.100 

hectares. Percebe-se, assim, um aumento considerável do cultivo de soja no município em 

relação ao ano de 2000. Dentre os elementos considerados para explicar o incremento na área 

de plantação de soja destacam-se o baixo preço da terra, a topografia, o clima, a 
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disponibilidade de recursos hídricos, bem como a logística, especialmente a rodoviária e a 

proximidade da capital. Tais fatores são facilmente verificados no município. Entretanto, cabe 

observar que no período analisado persistem intenções por parte do governo do estado em 

atrair produtores de soja de outras regiões brasileiras para as áreas de savanas, dada a sua 

localização geográfica, características fisiográficas e a oferta de terras a preço baixo. Arantes 

(2009, p. 212), analisando a valorização de mercado das terras em Roraima, constatou que em 

2008 a terra mais cara no estado, que englobava áreas para agricultura destinadas ao cultivo 

de arroz em área de várzea, na região de Boa Vista, alcançava o valor médio de R$ 1.600/ha; 

enquanto a cotação média do hectare no estado era de R$ 668,00.     

Outro fator que certamente contribuiu e contribuirá para expansão das áreas agrícolas 

no município foi a transferência das terras do Governo Federal, a partir de 2009, para o 

governo do estado de Roraima, que passou a ter o direito sobre o território e maior autonomia 

na regularização junto aos órgãos ambientais e fundiários. Ademais, o manejo e a tecnologia 

dos sistemas produtivos têm também efeito marcante, uma vez que as áreas cultivadas 

representadas por culturas em nível comercial, especialmente a soja, caracterizam-se pela 

incorporação de inovações tecnológicas (Figura 18) tanto no preparo, cultivo e colheita, com 

o uso de capital e insumos adequados, visando principalmente ao mercado exterior. 

 

Figura 18. Áreas de savana sendo preparadas para o plantio de soja, com destaque para a presença do pivô 

central de irrigação. 

   

    Autor: Frank Rocha (2014) 
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Mais recentemente, extensas áreas de Lavrado estão sendo destinadas à silvicultura no 

município. As áreas alteradas com florestamento compreendem feições de reposição e/ou 

manejo florestal, com espécies diversas, de porte arbóreo, destacando-se aquelas ocupadas 

com Acácia mangium Willd (Figura 19).  Estas atividades estão concentradas no município de 

Boa Vista, ao longo das margens da rodovia BR-174 sentido Boa Vista/Pacaraima, BR- 401 

Boa Vista/Bonfim e BR- 432 Boa Vista/Cantá (IBGE, 2009).  

De acordo com dados do CPRM (2002), em função da expectativa de instalação da 

fábrica de celulose em Boa Vista, as áreas de plantio foram expandidas e concentram-se num 

raio de influência marcado pelo acesso fácil e pelo menor custo no transporte de matéria-

prima, beneficiando-se ainda das condições de relevo e os solos da região do Lavrado.  

 

Figura 19.  Áreas de plantio de Acácia mangium em Boa vista-RR. 

 

Autor: Dilamar Lewiski (2008) 

 

Vale Jr. et al. (2010), ao avaliarem os impactos no solo decorrentes da conversão das 

savanas em plantios de Acácia mangium, com base em dados de erodibilidade e 

susceptibilidade à erosão, sustentam que os solos sob plantio de Acácia encontram-se, em sua 

grande maioria, susceptíveis à erosão, com a ocorrência expressiva de erosão laminar.  
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Diante da perspectiva de mudança na forma de uso e cobertura da terra no município, 

foi realizada monitoria ambiental para avaliar a evolução desse processo no período em 

análise. A monitoria permite o acompanhamento da evolução de características e fenômenos 

ambientais através da comparação de mapeamentos sucessivos no tempo. Assim, foi 

elaborada a monitoria ambiental para a classe agricultura do período 2000 e 2014, tendo em 

vista que as mudanças causadas pela conversão das savanas em áreas agrícolas, aqui 

consideradas como agentes modificadores da paisagem e dos diversos elementos que a 

compõem, tendem a comprometer a vegetação nativa, os solos e os recursos hídricos, dentre 

outros recursos naturais.  

A partir da sobreposição espacial, da classe agricultura com o mapa temático de uso e 

cobertura da terra do município, elaborado para o período de 2014, foi possível identificar 

áreas que se mantiveram com agricultura, o incremento de áreas convertidas para a 

agricultura, e as novas categorias que ocupam as paisagens transformadas.  

O resultado da monitoria, ilustrado na Figura 20, revela que houve expansão da 

atividade agrícola no município, pois a área ocupada por essa classe em 2000, que 

correspondia a 0,89% da área total do município, aumentou para 3,29%. Esses resultados 

demonstram também o avanço da agricultura sobre os remanescentes de formações 

campestres e savânicas. Indicam, ainda, que a distribuição espacial das áreas agrícolas ocorreu 

de forma heterogênea. Contudo, observa-se que ocorreu concentração nas porções central e 

sul do município, favorecidos provavelmente pela expansão da malha rodoviária.   
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Figura 20. Monitoria ambiental para a agricultura 
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Em relação à pecuária, a criação de gado, foi a principal atividade econômica que 

consolidou a ocupação do município, contudo o rebanho bovino do município apresentou 

significativo decréscimo durante o período analisado. Em 2000, o rebanho bovino perfazia um 

total de 42.000 cabeças; e em 2013, o total de bovinos no município foi de 27.778 cabeças 

(IBGE, 2013). 

Este decréscimo deveu-se, principalmente ao deslocamento da pecuária, dos 

tradicionais campos e savanas para as áreas de florestas do sul do estado IBGE (2009), uma 

vez que, atualmente nas áreas de savanas está se consolidando o setor de agronegócios, com a 

expansão da produção de grãos, especialmente o cultivo de soja. O deslocamento da pecuária 

em direção às áreas previamente desmatadas no sul do estado é motivado, ainda, pela 

demarcação das TIs na região das savanas. Não obstante o deslocamento, Mourão (2008) 

afirma que nas áreas de savanas coexistem os velhos sistemas de exploração pecuária e as 

modernas instalações agropecuárias com certo nível de aplicação tecnológica, que tiveram sua 

origem nos incentivos da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) 

concedidos a Roraima, no início da década de 90.  

 Portanto, os dados reforçam a ideia da mudança na dinâmica de uso e cobertura da 

terra no município de Boa vista, o uso da terra que foi baseado exclusivamente na pecuária 

extensiva cedeu espaço para um uso diversificado, incluindo policultura e pecuária 

modernizada (IBGE, 2009). Em decorrência dessas mudanças, a cobertura vegetal 

remanescente (formações campestres e savânicas), por sua vez, apresentou redução de área 

entre 2000 e 2014, passando de 4.746 km
2 

para 4.643 km
2
. 

 As formações florestais, incluindo as fisionomias ombrófilas e estacionais, no período 

analisado, também apresentaram redução de área em torno de 2,21%, especialmente as matas 

ciliares. Alguns cursos d‟ água chegam a não apresentar essa vegetação ou a apresentam de 

forma descontínua, indicando a pressão agrícola sobre as áreas de vegetação nativa, o que 

pode representar um risco aos recursos hídricos.   

Por fim, o sítio urbano de Boa Vista apresentou acréscimo de sua área entre o período 

analisado, passando de 83,9 km
2
 para 102,3 km

2
,
 

caracterizando a consolidação da 

urbanização. Refletindo dessa forma, o crescimento populacional que ocorreu em todo estado 

de Roraima, caracterizado pelo adensamento da população no município de Boa Vista, 

concentrada especialmente na área urbana. De acordo com o censo demográfico IBGE (2010), 

Roraima constava com uma população total de 450.479 habitantes, destes 277.799 residiam 

em domicílios urbanos no município de Boa Vista e 6.514 em domicílios rurais no município.  

Nessa conjuntura, Silva (2007), ao analisar a concentração populacional em Boa Vista, 
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destaca o processo migratório como um forte impulsionador da mesma, dinamizado pela 

vinda de migrantes atraídos pelos concursos públicos e em função da agropecuária, e dos 

serviços daí decorrentes no estado (SILVA, 2007, p. 274).  

Cabe ressaltar que a expansão de forma desordenada tem provocado alteração na 

paisagem urbana de Boa Vista, à medida que a demanda crescente por habitação impulsiona a 

população, especialmente das classes sociais menos favorecidas, a ocupar Áreas de 

Preservação Permanente (APPs), principalmente às margens dos cursos d‟água urbanos e as 

áreas de lagos, locais sem infraestrutura de coleta de esgoto e abastecimento de água, trazendo 

sérios riscos de degradação dos recursos hídricos e implicando em problemas de saúde 

pública.  

O Sistema Aquífero Boa Vista (SABV) é responsável atualmente por 70% do 

abastecimento urbano, por meio de uma rede composta por 102 poços tubulares, sob o 

controle da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER (SEPLAN, 2008). Wankler, 

Evangelista e Sander (2012) sustentam que a água subterrânea ainda é a alternativa técnica e 

econômica mais viável para o abastecimento dos bairros da periferia da cidade de Boa Vista.  

Na interpretação de Reis Neto et al. (2006), as mudanças no uso da terra, por meio do 

aterramento do sistema lacustre de áreas abaciadas, para ceder espaços a construções 

residenciais, assim como o aumento das superfícies impermeáveis, tem ocasionado sérios 

desequilíbrios ecológicos e contribuído para um aumento periódico de inundações em Boa 

Vista.  
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CAPÍTULO V 

 

5. POLÍTICAS PÚBLICAS E A INTENSIFICAÇÃO DO USO DO LAVRADO  

 

5.1. MODELO DE OCUPAÇÃO E AS PERSPECTIVAS DE USO DO LAVRADO 

 

O processo de ocupação de Roraima, conforme mencionado no segundo capítulo, foi 

marcado pela intervenção do Estado, por meio das políticas públicas de desenvolvimento 

regional, que não consideraram as peculiaridades da organização de seu espaço, e não 

consolidaram o desenvolvimento, especialmente nas décadas de 1960 e 1970.  

Contemporaneamente, a busca pelo desenvolvimento em Roraima ocorre por meio da 

formulação de políticas governamentais, voltadas ao setor primário, em consonância com os 

preceitos da sustentabilidade. Nesse direcionamento, Becker (2009, p. 88-89) ao discutir as 

diversas estratégias adotadas pelos estados amazônicos para consolidar o povoamento e 

alcançar o desenvolvimento, sustenta que Roraima adota um modelo de ocupação extensivo 

em área, baseado na agropecuária.   

Para compreender como esse modelo de ocupação tem contribuído para a expansão 

das atividades agropecuárias, em áreas de savana no estado e em Boa Vista, atividades essas 

que podem contribuir para alteração das paisagens originais das savanas, foram realizadas 

coletas de dados a partir de fontes primárias e secundárias.  

A coleta de dados a partir de fontes primárias foi realizada por meio de entrevistas 

individuais do tipo semiestruturadas. A modalidade de entrevistas semiestruturadas apresenta 

um roteiro prévio, porém, com questões abertas e sem uma ordem rígida. A entrevista 

semiestruturada foi selecionada como instrumento de coleta de dados, devido à possibilidade 

de se captar os pontos de vista dos sujeitos em uma situação de entrevistas com um 

planejamento aberto, às quais não se teria acesso somente por meio de entrevistas 

padronizadas.  

Ao tratarmos da pesquisa, definimos a seleção dos sujeitos participantes – gestores 

públicos estaduais, pesquisadores e agricultores – em virtude do papel significativo que os 

mesmos exercem na dinâmica de ocupação contemporânea das savanas em Roraima e o 

sentido que ela assume para esses atores sociais.  

Efetuamos entrevistas semiestruturadas com 2 gestores públicos estaduais; 2 

pesquisadores da EMBRAPA/RR; 1 pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia- INPA/RR e professor da Universidade Federal de Roraima – UFRR; 1 integrante 
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da Cooperativa Grão Norte e 1 integrante da Agência Regional do Banco Amazônia/ BASA, 

bem como 6 agricultores.  

Vale ressaltar que buscamos obedecer aos princípios éticos de pesquisa envolvendo 

seres humanos, conforme a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que 

estabelece a total integridade dos participantes da pesquisa, os quais participaram de maneira 

voluntária, preservando-se a identidade e qualquer risco físico e psicológico aos mesmos 

(BRASIL, 1996).  

Para a realização das entrevistas, inicialmente houve contato com os entrevistados por 

meio de ligações telefônicas e e-mails, para o agendamento da data, local e horário, conforme 

a disponibilidade de cada um. No momento do agendamento das entrevistas, explicitou-se a 

necessidade de gravação em áudio, por questões metodológicas. As entrevistas transcorreram 

sem interrupções, e tiveram duração média de 45 (quarenta e cinco) minutos.  

Antes de iniciar a coleta das informações, elaborou-se o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, expondo todos os procedimentos com cada sujeito, de modo que todos os 

participantes assinaram de livre concordância. Com a finalidade de preservar a identidade dos 

entrevistados e manter o sigilo das informações, conforme Termo de Consentimento e Livre 

Esclarecimento – TCLE assinado pelos entrevistados na presença da pesquisadora, as 

entrevistas receberam a seguinte codificação ao serem inseridas no presente trabalho: gestores 

estaduais G1; pesquisadores da EMBRAPA P1 e P2; pesquisador do INPA/RR e professor da 

UFRR PI; representante da Cooperativa Grão Norte GN1; integrante do BASA B1 e os 

agricultores foram identificados de A1 a A6.  

As entrevistas individuais semiestruturadas foram realizadas em duas etapas de 

trabalho de campo. Na primeira etapa, realizada entre 4 e 12 de maio de 2014, coletou-se 

informações junto aos gestores públicos e 1 pesquisador da EMBRAPA. A segunda etapa foi 

realizada no período de 15 a 23 de setembro de 2014, e consistiu na coleta de informação 

junto aos agricultores e a um pesquisador da EMBRAPA e outro do INPA.  

As entrevistas foram organizadas por meio de um roteiro de questões norteadoras 

previamente definidas que visavam investigar os seguintes temas: políticas públicas voltadas 

para o uso das áreas de savana do estado; desafios para o uso dos recursos naturais das 

savanas; estrutura fundiária e intensificação do uso das savanas; incentivos do poder público e 

da iniciativa privada para o plantio de soja no estado e, por fim, se Roraima poderia ser 

considerado uma (nova) fronteira agrícola (Apêndice 1).  

Todas as entrevistas foram transcritas em sua íntegra, codificadas e tabuladas a fim de 

possibilitar sua análise e interpretação. Quanto às técnicas de tratamento da informação 
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relativas aos dados primários coletados, utilizou-se a análise de conteúdo, segundo 

pressupostos metodológicos indicados por Bardin (2011) que designa o termo como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores, quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2011, p. 48). 

 

É uma abordagem que busca a interpretação do que está subentendido e não aparente 

nos fragmentos das mensagens. Para isso, o analista possui a sua disposição (ou cria) todo um 

jogo de operações analíticas, mais ou menos adaptadas à natureza do material e à questão que 

procura resolver (BARDIN, 2011, p. 48). Utilizamos a análise de conteúdo categorial 

temática de acordo com os estudos de Bardin (2011), com categorias definidas a priori.  

Os dados foram analisados em sua totalidade, privilegiando aqueles com maior 

frequência. Os critérios de fidedignidade e validade utilizados para assimilar o conteúdo das 

entrevistas foram os seguintes: exaustividade, representatividade, homogeneidade, pertinência 

e exclusividade. Desse modo, o processo de análise de conteúdo das entrevistas foi dividido 

em quatro etapas. (1) seleção e exploração do material; (2) codificação; (3) agrupamento de 

temas; (4) definição das categorias empíricas empregando-se formatações e recursos de 

mudança de cores do Programa Word para Windows XP. 

A etapa de seleção e exploração do material consistiu no primeiro contato com o 

material textual, transcrições das entrevistas; sua reunião constituiu no córpus da pesquisa, em 

seguida, procedeu-se à uma leitura flutuante. Inicialmente, não houve a intenção de encontrar 

temas específicos. Nessa etapa as entrevistas foram analisadas por três pesquisadores que se 

revezaram nos papéis de analista e de juiz. 

Na etapa de codificação, procedeu-se à análise minuciosa para a escolha dos temas 

recorrentes.  As entrevistas foram lidas em conjunto e excluídas todas as perguntas e os temas 

foram identificados e divididos por cores e sublinhados com as respectivas cores 

correspondentes aos temas. Para Bardin (2011, p. 135), o tema é geralmente utilizado como 

uma unidade de registro para estudar motivações de opiniões, de atitudes, de valores e de 

tendências, etc.  

Na etapa seguinte de agrupamento dos temas, os temas (mesma cor) foram agrupados 

em conjuntos distintos, utilizou-se o critério semântico para o agrupamento dos temas e 

subsequente definição das categorias empíricas. A categorização reflete a significação dos 

elementos constitutivos de um conjunto de informações pela diferenciação e por 
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reagrupamentos. Na etapa de definição das categorias empíricas, cada categoria foi nomeada, 

com base no conjunto de verbalizações que possuíam temas semelhantes (mesma cor). Desse 

modo, as primeiras categorias foram agrupadas de acordo com temas correlatos, e deram 

origem às categorias iniciais. As categorias iniciais foram agrupadas tematicamente e 

originaram as categorias intermediárias e estas últimas também aglutinadas em função da 

ocorrência dos temas resultam nas categorias finais.  

Após a adoção dos procedimentos sistemáticos emergiram os quadros de referências 

construídos a partir de elementos comuns encontrados nas entrevistas que permitiram a 

interpretação de conhecimentos relativos ao objeto da pesquisa. Desse modo, foram 

estabelecidas 5 categorias empíricas de análise: I) Roraima como fronteira agrícola; II) 

Políticas públicas e o uso da terra em áreas de savanas; III) Soja nas paisagens de savana; IV) 

Modelo de ocupação e a intensificação do uso das savanas; e V) Áreas protegidas e o uso do 

Lavrado de Roraima, que serviram de fio condutor para a compreensão das informações 

contidas, análise e interpretação dos dados.   

Cabe esclarecer, que foram analisados por essa técnica apenas as entrevistas dos 

gestores públicos e pesquisadores, não houve ainda nesse momento a preocupação em se 

categorizar as respostas dos agricultores, por meio de técnica de análise específica, uma vez 

que, o objetivo das mesmas é complementar as informações identificadas por meio da análise 

documental e bibliográfica. 

Quanto às fontes secundárias, foram analisados documentos institucionais como: 

planos de meta, relatórios, leis, decretos e projetos de governo do estado. Esses dados são 

fundamentais, uma vez que aduzem reflexão sobre o assunto em análise e se tornam um 

complemento às entrevistas semiestruturadas. A seguir apresentam-se as categorias empíricas 

resultantes das análises das entrevistas semi-estrutruradas e exemplos de verbalizações.   

 

5.2. RORAIMA COMO FRONTEIRA AGRÍCOLA 

 

A configuração de Roraima como uma fronteira agrícola mostrou-se divergente entre 

os entrevistados, em função da conceituação que cada sujeito atribuía a esse termo. Não 

obstante a divergência quanto à conceituação, os entrevistados revelaram que, mesmo com a 

necessidade da consolidação do desenvolvimento econômico, a dimensão ambiental não deve 

ser desconsiderada. Conforme expressa o entrevistado G1 (gestor estadual). 

 

O conceito de fronteira agrícola dentro da visão de expansão de território geográfico 

e expansão de território econômico nos moldes em que foi feito durante todo o 



111 

 

século XX, exclui Roraima da classificação de uma nova fronteira agrícola. Antes 

era uma economia de fronteira, esse modelo de reprodução do capital se revela 

ineficiente e não competitivo. A nova fronteira de expansão agrícola tem que ser 

moderna no sentido tanto de produtividade a incorporar (tecnologia) quanto no 

sentido de incorporar políticas relativas a meio ambiente e direitos humanos. O 

estado, por meio dos seus órgãos de controle, é presente nesses aspectos, em relação 

aos direitos humanos e ao controle ambiental, embora o controle da fronteira seja 

precário ainda. O mercado internacional não comporta esse paradigma da economia 

de fronteira, exigindo outro padrão de competitividade. 

 

Tal compreensão coaduna-se com Becker (2009, p. 23) quando esta enfatiza que a 

compreensão do novo lugar da Amazônia no espaço mundial e nacional [...] exige a definição 

de políticas públicas visando um desenvolvimento com justiça social e prudência ambiental, 

demanda uma avaliação das lições do passado, com seus impactos negativos e as 

potencialidades por ventura geradas. Contudo, fatores tradicionais para a expansão da 

fronteira foram destacados pelo representante da Cooperativa Grão Norte (GN1), disseram 

respeito às vantagens comparativas que o estado possui em relação aos demais da região na 

atração de investimentos. Nas suas palavras, 

 

Roraima é a mais nova e promissora fronteira agrícola do Brasil. No estado, tem-se a 

possibilidade de plantio na entressafra dos demais estados brasileiros, com isso 

obtêm-se preços melhores. A regularidade nos índices pluviométricos e a alta 

luminosidade fazem com que a produtividade seja superior à média nacional. Os 

produtores têm mercado consumidor, a Venezuela é grande consumidora e o Caribe, 

são mercados pouco interessante para grandes produtores e corporações (tradings), 

mas interessantes pela proximidade geográfica. E ainda tem oferta de muitas áreas 

com um preço acessível. 

 

 

Ao analisar a expansão da área de fronteira para a Amazônia, Sicsú; Lima (2000, p. 

112) já advertiam sobre uma lógica diferenciada para a ocupação da fronteira, em que a 

dinâmica não é ditada apenas pelo excedente de mão-de-obra e existência de terras ociosas, 

mas na qual a visão empresarial toma peso e se torna o motor do ritmo da ocupação. Na 

concepção de Becker (2009, p. 119), os espaços não estruturados por modernizações 

anteriores e sem grande resistência social, sob meios técnicos, favorecem a instalação de 

atividades produtivas com grande rapidez, em ampla escala e a baixos custos.     

Assim, observa-se que a intensificação da ocupação, especialmente das áreas de 

savana, é vista como oportunidade de desenvolvimento para Roraima enquanto fronteira 

agrícola, tendo como base o cultivo de grãos (soja), conforme sugere o entrevistado 

P1(pesquisador da Embrapa).   

 

É possível desenvolver o estado, via produção primária com uso extensivo do 

Cerrado. O Cerrado é a grande oportunidade de desenvolvimento, no entanto, o 

governo tem que promover ações de regularização fundiária. Está aumentando a área 
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plantada e a produção de soja, chegaremos a 100.000 hectares de soja dentro de 5 

anos e poderemos chegar a 1milhão de hectares de soja no Cerrado. 

 

 

Os desafios ao desenvolvimento também foram destacados pelos entrevistados. O 

entrevistado P2 (pesquisador da Embrapa) considerou que: 

 

Roraima é uma nova fronteira agrícola, há muito tempo, uma vez que trabalhamos 

numa perspectiva de abastecimento de Manaus (arroz, carne e frutas) e na 

perspectiva de exportar para a Venezuela (soja). Em relação à fronteira agrícola, o 

grande desafio é ganhar excelência nos produtos já conhecidos, com tecnologia 

reconhecida, é necessário verticalizar esse desenvolvimento e chegar a auto 

sustentabilidade em termos de energia e de agregação de valor.  

 

5.3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE SAVANAS 

 

Houve consenso entre os entrevistados quanto à ausência de políticas públicas federais 

para o uso da savana, provavelmente reflexo da retração do Estado, ainda na década de 1980, 

na formulação de políticas públicas de desenvolvimento regional. Com a retração do Estado 

na formulação dessas políticas, houve a tomada de iniciativa por parte do governo estadual no 

sentido de promover o desenvolvimento, como menciona o entrevistado G1 (gestor estadual) 

  

Na esfera do Governo federal não há política desenhada, tendo em vista o recorte 

savanas ou Lavrado. As políticas do Governo federal são voltadas para os recortes 

setoriais, abrigando todo o Estado à faixa de fronteira no caso dos 150 km 

(praticamente todo o estado se situa nessa condição), a única exceção são os 

territórios da cidadania, Programa do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário/MDA, que fez três recortes utilizando os critérios geográficos. No âmbito 

federal não há nenhum programa específico para a região do Lavrado. No âmbito do 

Governo do Estado existe um projeto desde 1998 que instituiu uma área de 200.000 

mil hectares destinados à produção de grãos. Voltado para essa produção de grãos 

foram instituídos mecanismos relativos a incentivos fiscais e infraestrutura.  

 

 

O entrevistado PI (pesquisador do INPA/RR) afirmou, por sua vez, não conhecer 

políticas públicas para a sustentabilidade da savana de Roraima. Segundo ele, quando ocorre a 

implantação de cultura agrícola ou silvicultural modifica-se o solo, o ambiente e modifica-se 

profundamente toda a paisagem. O agronegócio ou a agrossilvicultura trazem riqueza, mas a 

riqueza é parcial, é para pequenos grupos empresariais e o benefício para a população geral é 

reduzido. 

A partir do ponto de vista dos entrevistados, apreende-se que a principal estratégia 

preconizada atualmente por parte do Governo do Estado para promover o desenvolvimento 

socioeconômico, consiste no incentivo à agropecuária com ênfase no uso extensivo no 
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Lavrado condicionado, antes de tudo, à adequação de políticas públicas ao paradigma do 

desenvolvimento sustentável. Corroborando com o pensamento de Becker (2009, p. 135) ao 

ressaltar o papel crescente dos governos estaduais, cujo peso político se confronta com hoje 

com o poder da União, visando ao desenvolvimento dos respectivos estados e imprimindo 

novas direções às políticas públicas.      

As principais iniciativas do Governo Estadual ocorreram por meio da implantação dos 

chamados Polos Produtivos (pecuária, hortigranjeiros e produção de grãos), instalados em 

áreas de Cerrado, visando gerar as condições básicas para desencadear o processo de 

crescimento da economia agrícola estadual (RORAIMA, 1998). O Polo de Produção de 

Grãos, criado em 1997, teve como principal objetivo explorar, de forma mais eficiente, o 

potencial produtivo do Lavrado, concorrendo assim, de acordo com EMBRAPA (1997), para 

diminuir a pressão antrópica sobre as áreas de floresta do estado. A área destinada à 

implantação do Projeto foi de 2,5 milhões de hectares, situada no centro-norte do estado, 

constituída basicamente de Lavrado, livre de postulações institucionais e com condições 

climáticas que permitem duas safras anuais (RORAIMA, 1998).  

Com a implantação desses Projetos-Polos, o Governo do Estado passou a estimular o 

desenvolvimento de atividades agropecuárias no Lavrado, por meio da concessão de 

incentivos fiscais, terras a preços atrativos a produtores e empresas e suas associações e 

cooperativas de produção e pelo fato da EMBRAPA-RR em parceria com a Secretaria 

Estadual de Agricultura e Abastecimento-SEAAB, ter desenvolvido tecnologias básicas para a 

produção de grãos (soja e milho) nas áreas de Lavrado.  

O Poder Público Estadual instituiu, a partir do Decreto n
0 

1934-E, a Frente Integrada 

de Desenvolvimento Rural, formada por representantes dos setores públicos e da iniciativa 

privada, que tinha como incumbência operacionalizar a execução do Programa de 

Desenvolvimento Rural com base no projeto Integrado de Exploração da Agropecuária e 

Agroindustrial, em uma área piloto de 200 mil hectares em área de Cerrado.  Roraima (1998, 

p. 2) teve como diretriz a promoção de ações articuladas com a iniciativa privada, com vistas 

a dotar a produção agropecuária de condições de competitividade nos mercados interno e 

externo (Lei n
0 

191, de 04/03/1998, Art. 4°, inciso III).  

A área piloto destinada à implantação do Projeto, os campos e Cerrados, distribuídos 

em extensas planícies, são mecanizáveis e com disponibilidade de recursos hídricos 

favorecem a exploração agropecuária em larga escala, especialmente com o cultivo de soja 

(RORAIMA, 1998, p. 5). Para que os campos e Cerrados produzissem em níveis razoáveis 
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seria necessário, contudo, o aporte de elevados investimentos em máquinas e implementos 

agrícolas e adoção de tecnologias para correção e conservação dos solos. 

Com a implementação desse projeto, o Governo buscava elevar significativamente a 

oferta de grãos (soja e milho), carne bovina, e criar as condições necessárias para o 

desenvolvimento da avicultura, suinocultura e a produção de leite. A inflexão nos rumos do 

desenvolvimento em direção ao Lavrado se fundamenta não apenas nas potencialidades 

naturais, mercado e localização estratégica, mas em aspectos político-ideológicos como pode 

ser observado na apresentação do Projeto.         

  

A obtenção de produtividade no atual contexto de globalização é o caminho a ser 

seguido [...] projetos de toda a natureza, inclusive rurais, de grande envergadura, 

sejam implementados [...] mediante a concessão de benefícios que permitam a 

redução de custos, suficientemente atrativa aos empresários, detentores de 

comprovada (RORAIMA, 1998, p. 2). 

 

Coube ao estado de Roraima viabilizar a execução do mencionado projeto, conforme 

estabelecido no artigo no Artigo 3° do Decreto n°1934, de 08/04/1998, em consonância com o 

previsto no Art.41 da Lei n°
 
191, de 04/03/1998  

 

O Poder Público Estadual apoiará estudos, implantação ou expansão de atividades 

agropecuárias de importância destacada para o desenvolvimento econômico e 

Regional. Parágrafo único: o apoio se dará pela prestação de serviços, fornecimento 

de insumos, orientação técnica e financiamento de programas prioritários definidos 

pela política agrícola e agrária estadual, ouvido o Conselho Estadual de política 

agrícola (RORAIMA, 1998, p. 18).    

 

 

As atribuições da iniciativa privada também foram delineadas. De acordo com o 

Artigo 4° do Decreto n°1934, de 08/04/1998, a Frente Integrada de Desenvolvimento Rural 

deveria analisar propostas da iniciativa privada, que deveriam abranger, dentre outros, os 

seguintes aspectos: aquisição imediata de imóveis necessários à implantação das atividades 

agropecuárias no estado; criação de cooperativas; apoio institucional mediante consulta aos 

órgãos competentes para a regularização e titulação das terras das áreas rurais adquiridas pela 

iniciativa privada para a produção agropecuária Roraima e a seleção dos agropecuaristas das 

regiões brasileiras, detentoras de tecnologia necessária ao desenvolvimento dos 

empreendimentos agropecuários no estado.  

Para intensificar a produção no Lavrado, o poder público estadual teve ainda 

participação ativa mediante investimentos em infraestrutura básica, como eletrificação rural, 

construção de rodovias pavimentadas e não pavimentadas, bem como implantação de sistemas 
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de armazenamento de produtos agrícolas. Entretanto, a edição da Lei n° 215, de 11/09/1998, 

que dispõe sobre incentivos fiscais concedidos a empreendimentos agropecuários 

participantes do Projeto Integrado de Exploração Agropecuária e Agroindustrial do estado de 

Roraima, se constituiu em um incentivo fundamental à ampliação de atividades agropecuárias 

no Lavrado. Em seu Art. 7
0
, foram estabelecidos os incentivos fiscais: Isenção do Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS, nas seguintes 

operações: 

 

a) Internas, interestaduais, de importação e exportação, relativamente à circulação 

de bens e mercadorias produzidos nas áreas incentivadas ou adquiridas para 

utilização e aplicação no processo de produção e industrialização; 

b) Aquisição de máquinas, utilitários e implementos agrícolas para instalação e 

operação de indústrias e serviços de qualquer natureza, bem como peças de 

reposição; 

c) Utilização de serviços de transporte vinculados às atividades do contribuinte 

beneficiário. 

d) Isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, 

relativamente aos veículos utilitários de propriedade das empresas beneficiárias 

empregados em serviços de agropecuária e agroindustrialização; 

e) Isenção do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer 

Bens e Direitos – ITD, na transmissão da propriedade, domínio útil, ou doação 

de bens imóveis e respectivos direitos, e bens móveis, títulos de crédito, desde 

que estes estejam relacionados com as finalidades essenciais da empresa; 

f) Isenção de taxas na prática de atos de expedição de documentos relativos as 

suas finalidades essenciais. 

 

Desse modo, estabeleceu-se um conjunto de ações heterogêneas, mas articuladas, por 

meio de ações governamentais e de investimentos privados, para a exploração agropecuária 

das savanas que estimularam produtores de outras regiões, principalmente do Sul e Centro-

Oeste do Brasil, a migrarem para o Roraima. Os incentivos governamentais e o preço baixo 

das terras nas savanas, em relação aos preços do Centro-Sul do país, foram os principais 

fatores que impulsionaram essa corrente migratória.   

Nesse contexto de intensificação do uso da terra, o estado de Roraima conjeturou a 

possibilidade de produzir soja em suas áreas de savanas, seguindo supostamente o mesmo 

receituário desenvolvimentista ocorrido em outras regiões de Cerrado do Brasil.  

 

5.4. SOJA NAS PAISAGENS DE SAVANA  

 

Em Roraima, a introdução do cultivo da soja ocorreu na década de 1980, em caráter 

experimental; contudo, é a partir de 2000 que ocorre a inserção da cultura da soja em escala 
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comercial nas paisagens de savana do estado. Demonstrando que, provavelmente, o quadro de 

estímulos governamentais foi determinante para o estabelecimento e evolução da cultura da 

soja em Roraima. Ao longo dessas décadas, diferentes desafios foram enfrentados para a 

consolidação de sua produção no estado. Duarte e Wehrmann (2004, p. 158) afirmam que no 

contexto amazônico [...] a sojicultora desenvolveu-se em regiões que possuíam condições 

edafoclimáticas apropriadas e infraestrutura necessária para sua comercialização.  

O entrevistado GN1(representante da Cooperativa Grão Norte) aponta os principais 

entraves à implantação da soja no estado  

 

O principal entrave, inicialmente foi a falta de variedades adaptadas, calcário, 

inoculantes e ainda a questão de logística (armazéns). Outra questão refere-se à 

legislação ambiental, que passou a exigir o licenciamento e muitas propriedades não 

possuíam. Sobrejacente a tais entraves, outro e mais agravante foi a insegurança 

fundiária, a questão da demarcação e homologação das áreas indígenas.   

 

Na interpretação de Duarte e Wehrmann (2004, p. 106), a pesquisa agropecuária se 

antecipou à produção: as tecnologias recomendadas para a região foram uma adaptação do 

modelo de produção de soja brasileiro para as condições edafoclimáticas da região. Vencidos 

os primeiros desafios, um novo incremento da área de produção ocorreu a partir de 2010, 

segundo o entrevistado GN1. Certamente em decorrência da transferência de partes das Terras 

(Glebas) pertencentes à União ao Governo do Estado de Roraima, ocorrida a partir de 2009 e 

pelo fato do Governo Estadual instituir o Programa Roraima Legal, em parceria com o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, com a finalidade de realizar a regularização 

fundiária no estado, amparada na Lei n° 11.949, de 2009. Acrescenta-se a esses fatores a 

elevação do preço da soja no mercado internacional.  

De acordo com os agricultores entrevistados, o cultivo de soja tem ocupado grandes 

superfícies com uso intensivo de mecanização, irrigação e insumos químicos. 99,94% dos 

estabelecimentos possuem mais de 1.000 ha, a área média das propriedades é de 3.471ha, a 

maior delas possui aproximadamente 8.119 ha, e a menor, 720 hectares. Ao analisar a 

agricultura moderna e conflitos em regiões de Cerrado: o caso de Roraima, Wehrmann e 

Duarte (2009, p. 106) alegam que uma unidade produtora de soja, com dimensão inferior a 

500 hectares não consegue maximizar/ otimizar os fatores de produção nela empregados.     

Na percepção dos entrevistados a tendência é de manutenção do modelo 

desenvolvimento estadual baseado na produção de grãos, contudo, busca-se a ampliação à 

produtividade, o cenário é de expansão como expressa o entrevistado P1 (pesquisador da 

Embrapa): 
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Recentemente, a Embrapa/RR firmou parceria com a Embrapa Centro de Pesquisa 

Agropecuária do Cerrado – CPAC e com a Fundação Cerrados para prestar suporte 

tecnológico aos agricultores, a ideia é para que em 5 anos termos 100.000 ha de soja, 

milho e pastagem integração lavoura-pecuária. Os estoques mundiais de soja estão em 

baixa e o preço no mercado internacional está bom, por essa razão muitos produtores, 

investidores, estão vindo plantar aqui, pois o investidor responde a estímulos 

econômicos. Atualmente, observa-se em Roraima que produtores fazem uma safra em 

Mato Grosso e Goiás, que é realizada em período diferente da nossa safra (...) e fazem 

outra aqui para entregar e vender a soja verde venda antecipada, então faz-se  uma 

safra lá e outra aqui. Para produzir soja em Roraima, é necessário alta tecnologia, 

fertilizantes, insumos e defensivos. 

 

Apreende-se então, que os produtores estão buscando nessa fase mais recente, a partir 

de 2010, verticalizar a produção, para atingir maiores níveis de produtividade, mediante a 

ampliação dos recursos técnicos (máquinas, implementos, fertilizantes químicos, agrotóxicos, 

etc.). 

Essas afirmações coadunam com Becker (2009, p. 83), quando discute o crescimento 

da fronteira na Amazônia, assinala que a intensificação do uso da terra em espaços já 

incorporados à fronteira econômica consiste justamente em aumentar a produtividade, ou seja, 

em conseguir maior produção em uma área de menor dimensão. A autora salienta ainda que, a 

expansão das atividades agropecuárias na Amazônia obedece, atualmente, a uma lógica 

diversa daquela que ocorreu na abertura da fronteira, tendendo claramente à intensificação do 

processo produtivo (BECKER, 2009, p. 86).  

O uso da tecnologia e a capitalização agropecuária são determinantes, pois tanto a 

produção de soja quanto a agropecuária têm se fundamentado na inserção de tecnologia, pois 

o alto investimento em pesquisa garante ganhos de rentabilidade (MELLO, 2011, p. 124). 

 Reforçando essas afirmações, no período entre 2004 e 2013, de acordo com dados do 

Banco da Amazônia (BASA, 2014), foram contratados pelos médios e grandes produtores 

aproximadamente R$ 43 milhões para o segmento agrícola nos principais municípios 

produtores de soja na área de Lavrado (Boa Vista, Cantá, Bonfim e Alto Alegre). Nos demais 

municípios, situados em áreas de transição e de floresta, foram contratados apenas R$ 

5.586.694 para o segmento no período em tela.  Entretanto, de acordo com os entrevistados, 

os agricultores não estão dependendo apenas de financiamentos bancários para produzir e 

estão investindo com recursos próprios.    
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5.5. O MODELO DE OCUPAÇÃO E A INTENSIFICAÇÃO DO USO DAS SAVANAS  

 

Em relação ao modelo de desenvolvimento adotado, baseado na agropecuária, 

evidenciou-se que, para os gestores e pesquisadores, os desafios que se colocam é como 

compatibilizar o uso dos recursos naturais do Lavrado, na perspectiva de manutenção dos 

serviços ambientais e o desenvolvimento de tecnologias adequadas para essa exploração. 

 O entrevistado G1 (gestor estadual) aponta os desafios para a o uso dos recursos 

naturais das savanas, em termos de política:  

 

1- o desafio da institucionalização dessas políticas em bases estáveis, referentes aos 

direitos de propriedade e direitos de uso. Essa base institucional apresenta um 

déficit, já que onde não há o direito de propriedade reconhecido a terra, há o conflito 

e disputas. Não basta ter direito à propriedade, é preciso ter o direito de usar a 

propriedade e essas regras em Roraima, ainda são operadas com conflitos entre as 

três esferas: federal, estadual e municipal; 2- Outro fator relevante diz respeito à 

tecnologia, ou seja, o padrão do desenvolvimento tecnológico hoje adotado é restrito 

a algumas culturas como a soja e arroz, [...] mas tirando essas culturas, ainda há um 

imenso desconhecimento; 3- o condicionante de mercado interno reduzido (do 

próprio estado e de Boa Vista) e toda a base produtiva é voltada para o mercado de 

Manaus e Venezuelano.  Concebe-se que a ausência de políticas bem definidas seja 

fruto da institucionalização recente do próprio Estado, em função de ser Território 

até 1988 e a implantação do Estado ter ocorrido apenas em 1991.  

 

 

De acordo com o entrevistado P2 (pesquisador da Embrapa), a intensificação da 

agropecuária nas paisagens do Lavrado representa primeiro, o desafio da verticalização de 

tecnologia, ou seja, agregar mais conhecimento a cada vez menos tecnologias, gerando um 

maior impacto dessas tecnologias específicas. O segundo desafio, em sua interpretação, é a 

formação de equipes interdisciplinares para acompanhar as evoluções tecnológicas de novos 

produtos.  

Assim, percebe-se que o desenvolvimento tecnológico é um processo contínuo e, 

portanto, deve ser amparado por um sistema de pesquisas capaz de responder aos novos 

desafios e dificuldades apresentadas na utilização sustentável da biodiversidade. Nessa 

perspectiva Becker (2007, p. 126) enfatiza que é necessário e urgente efetuar uma revolução 

científico-tecnológica para o bioma amazônico, envolvendo todos os níveis de uso não 

predatório, com foco na biotecnologia, na produção de fármacos, extratos, com vistas à 

agregação de valor à produção.   

O principal desafio em Roraima, na interpretação do entrevistado PI (pesquisador do 

INPA/RR), é transmitir à sociedade, e especialmente aos gestores dos órgãos públicos, a 

importância dos serviços ambientais prestados pelo Lavrado. Segundo ele, 
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O Lavrado é importante para a comunidade do estado de Roraima, contudo é um 

desafio entender como podemos usar o Lavrado mantendo os serviços ambientais.  

Qual a representação dos serviços ambientais que o Lavrado pode oferecer? Como o 

Lavrado é importante para a comunidade do Estado de Roraima? Isso é difícil de ser 

transmitido, pois a percepção da sociedade sobre o Lavrado é de algo desprovido de 

vida, então vamos cultivar vida transformando em áreas agrícola e acácia, e isso não 

representa uma destruição total do Lavrado, mas talvez um impacto desnecessário, 

pelo menos nessa escala que está sendo colocada atualmente.  

 

Desse modo, o crescimento sustentável requer mais da tecnologia que alcançar 

elevados níveis de produtividade, sendo necessário que a tecnologia seja coerente com os 

requisitos da sustentabilidade. Como preconizado pela EMBRAPA (1997, p. 97) há 

necessidade de investir [...] em pesquisas sobre os sistemas de produção adequados aos solos 

de Roraima, devido suas peculiaridades, os mesmos não permitem que sejam utilizados, de 

modo econômico e sustentável, os sistemas de produção desenvolvidos para outras regiões do 

país. Em função de sua fragilidade recomenda-se que sejam realizados investimentos em 

sistemas que integram culturas perenes e anuais em sistemas agroflorestais sem perder de 

vista a sustentabilidade.   

5.6. ÁREAS PROTEGIDAS E O USO DO LAVRADO DE RORAIMA 

 

As áreas protegidas aqui tratadas são as áreas indígenas demarcadas e unidades de 

conservação (UCs) que se multiplicaram na Amazônia e em Roraima, a partir de 1990. Para 

Becker (2011, p. 331) a criação de áreas protegidas, constituídas por terras indígenas e 

unidades de conservação (UCs) de vários tipos, tem sido a principal estratégia para defender a 

biodiversidade. 

Em Roraima existem atualmente sete Unidades de Conservação Federal sob a 

administração do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, sendo 

seis unidades de proteção integral: Parque Nacional (PARNA) Serra da Mocidade, PARNA 

Viruá, PARNA Monte Roraima, Estação Ecológica (ESEC) de Caracaraí, ESEC de Maracá e 

ESEC de Niquiá, e uma unidade de uso sustentável, a Floresta Nacional de Roraima. Juntas, 

essas unidades correspondem a 7,6% da área total do estado (SEPLAN, 2012). O estado 

possui atualmente 32 terras indígenas, que correspondem a 45,18% da extensão territorial de 

Roraima. Logo, somente as áreas de proteção ocupam 52,78% do território estadual.    

De acordo com os entrevistados as áreas protegidas, especialmente as áreas indígenas, 

representam um desafio a mais no contexto da gestão territorial, uma vez que a agenda de 
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demarcação e homologação ainda não está de todo concluída. Essa realidade é descrita pelo 

entrevistado G1 (gestor estadual) ao considerar que:  

 

Aproximadamente 46% do território são terras indígenas, as quais estão dentro do 

conceito de áreas protegidas. Estima-se que essas áreas de proteção irão atingir 

quase 90% do território. Tem-se uma situação de incerteza que afeta o nível de 

atração de investimentos, principalmente dos investimentos privados uma vez que 

não há um ambiente com segurança mínima necessária ao seu desenvolvimento.  

Essa situação afeta na medida em que essas políticas incorporam custos de transação 

determinados pela presença de riscos institucionais, insegurança e incertezas 

decorrentes da ausência da observância de direitos, tanto de propriedade quanto do 

direito de uso do território (dificuldade para licenciamento ambiental).  

 

 

Vistas dessa perspectiva e no contexto do modelo de desenvolvimento adotado no 

estado, as áreas protegidas representam uma situação paradoxal. De um lado, ocupam mais da 

metade do território e demandam critérios especiais de uso da terra e subsolo, conforme 

preconiza a legislação brasileira vigente. Por outro lado, contribuem para a intensificação do 

uso agropecuário de aproximadamente um quarto do estado, especialmente as áreas de 

Lavrado, consideradas áreas livres para a gestão do poder público estadual e a iniciativa 

privada.  

Esse paradoxo indica que a disputa por território é um processo contínuo, cuja 

resultante é produto da correlação de forças que se efetiva entre as partes envolvidas que têm 

oportunidades de organização e ações políticas. A implantação das áreas protegidas gera 

conflitos em diferentes escalas e em diferentes setores ligados ao capital produtivo no estado. 

A respeito desse processo Becker (2009, p. 157) atesta que em Roraima há fortes 

conflitos, sobretudo no que tange à demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, rica 

em minerais, combatida pelo governo do estadual em nome da pequena área útil do estado 

face às áreas protegidas. Para Barros (1996) o conflito ocorre em função das mais extensas 

áreas indígenas estarem situadas na porção setentrional do estado, áreas de campos e savanas, 

sendo estas áreas de ocupação mais antiga, ora com presença garimpeira, ora com remota 

ocupação por fazendas e a agricultura, especialmente a produção de arroz. 

  Ainda no contexto de ocupação do Lavrado, o entrevistado G1 (gestor estadual) 

alega que está ocorrendo a tendência de concentração da terra em Roraima, embora reconheça 

que o Estado brasileiro não conheça o território. Nas suas palavras,  

 

O Estado brasileiro conhece muito pouco o seu território. O cadastro nacional do 

INCRA da área rural é um cadastro desatualizado, pois a realidade muda pelo menos 

de 10 em 10 anos. Os dados obtidos por meio do Projeto Roraima Legal (2010) 

mostram que, das 6.000 ocupações cadastradas, 94% eram ocupações de até 400 ha, 
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e desse ponto de vista se teria uma estrutura fundiária de pequenas a médias 

propriedades, mas a quantidade de propriedades acima de 1.500 ha é relativamente 

expressiva. O processo de regularização fundiária, amparado na Lei nº 11.949 de 

2009, está permitindo avançar nesse conhecimento, observa-se que há tendências 

concentracionistas. É uma tendência que inicia seu processo de reprodução aqui, 

assim como ocorreu no Sul e no Centro-Oeste do país, e no sul do Pará.    

 

 

Esses dados reforçam a ideia de que o modelo atual de desenvolvimento voltado para a 

produção de grãos é legitimador da concentração de terras. Apreende-se que as estruturas 

produtivas, voltadas para o mercado agro-exportador, conferiram às unidades produtivas um 

caráter empresarial, do que resultou um processo de concentração das propriedades.  

A análise do processo de ocupação, das políticas de desenvolvimento e mudanças de 

uso e cobertura da terra permitiu aproximar experiências que, reduzidas ao foco de duas 

fronteiras agrícolas – Cerrado do Brasil Central e o Lavrado de Roraima na Amazônia – 

guardadas as devidas ressalvas quanto à temporalidade e à espacialidade, possibilitou a 

identificação de particularidades e singularidades desses processos, conforme demonstrado no 

Quadro 4. 
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Quadro 4. Particularidades e singularidades do modelo de ocupação e desenvolvimento do Cerrado do Brasil 

Central e do Lavrado de Roraima.   

Fonte: elaborado pela autora.  

 

A região dos Cerrados, até a década de 1930, manteve-se relativamente vazia do ponto 

de vista econômico e demográfico, malgrados os esforços iniciais de ocupação que remontam 

ao período colonial. Com a implementação do Estado Novo, a partir da década de 1930, o 

processo de ocupação foi intensificado na perspectiva de que o Cerrado representava o 

Universalidade Período Particularidades Singularidades 

Processo de ocupação no

Centro-Oeste

Estado Novo Terras Devolutas. O Centro-Oeste era o caminho que levaria à

Amazônia. 

Processo de ocupação em

Roraima 

Estado Novo Terras do Estad.o A savana /Lavrado  está imerso  na Amazônia. 

Processo de ocupação no

Centro-Oeste

Da década de

1940 a 1960  

Incorporação da Região Centro-

Oeste ao espaço econômico

nacional.

Implantação e complementação de infraestrutura

principalmente rodoviária; aumento da ocupação

ligada à agricultura e pecuária e intensificação do

uso das tradicionais áreas de cerrados com extensos

chapadões.  Processo de ocupação em

Roraima 

Da década de

1940 a 1960  

Colonização e controle de

fronteiras. 

Isolamento econômico e povoamento esparso. 

Processo de ocupação no

Centro-Oeste

Década de

1970

Implantação de Programas de

desenvolvimento e incentivos

fiscais (POLOCENTRO).

Incorporação do Cerrado ao processo produtivo

nacional e internacional, visando a produção de

monoculturas; Formação da fronteira agrícola e

significativos aumentos de produção e

produtividade agropecuária intensiva em

tecnologia, resultando em impactos ambientais

negativos.  

Processo de ocupação em

Roraima 

Década de

1970

Implantação de Programas de

desenvolvimento e incentivos

fiscais (POLORORAIMA). 

Implantação de infraestrutura rodoviária e

intensificação do processo migratório.

Processo de ocupação no

Centro-Oeste

Década de

1980

Fortalecimento do uso do Cerrado

com bases técnicas e gerenciais

modernas, especialmente para a

produção de soja no Cerrado, por

meio do PRODECER.

A agropecuária do Cerrado tornou-se moderna e

produtiva.

Processo de ocupação em

Roraima 

Década de

1980

Extinção do Território Federal e

criação do estado de Roraima. 

Intensificação da exploração das riquezas minerais.  

Processo de ocupação no

Centro-Oeste

Década de

1990 aos dias

atuais 

Consolidação da produção de

monoculturas (soja, algodão,

milho, cana-de-açúcar), com

produção em larga escala,

associada à cadeia produtiva

Grãos /Carne nas paisagens do

Cerrado. 

Transformação das paisagens originais do Cerrado

decorrentes do modelo de ocupação agropecuário

adotado e acirramento de impactos negativos nas

dimensões ambiental e social.    

Processo de ocupação em

Roraima 

Década de

1990 aos dias

atuais 

Incentivo à agropecuária com

ênfase no uso extensivo do

Lavrado, por meio do projeto

Integrado de Exploração da

Agropecuária e Agroindustrial. 

Fechamento de garimpos ilegais; instalação de

áreas protegidas; incorporação de extensas áreas

de savana ao processo produtivo; legitimação da

concentração fundiária e transformações nas

paisagens das savanas.  
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caminho que levaria à ocupação da Amazônia que, ao menos em nível de discurso político, 

encontrava-se vazia demograficamente e, portanto, deveria ser ocupada e integrada aos 

centros dinâmicos da economia. Para assegurar e intensificar esse processo foram 

empreendidas estratégias governamentais, por meio de políticas de colonização oficial.   

O processo de ocupação em Roraima, inserido no contexto de ocupação da Amazônia, 

até a década de 1930, caracterizou-se pela busca da consolidação da ocupação antrópica e da 

defesa nacional em relação às fronteiras. Acerca desse processo, observa-se que houve 

concentração do povoamento na porção setentrional do estado, em áreas de savanas, devido a 

sua posição geográfica e às caraterísticas fisiográficas peculiares, que as distinguiam das áreas 

de florestas da Amazônia e possibilitavam o desenvolvimento da pecuária extensiva, principal 

atividade econômica desenvolvida. Todavia, ao final década de 1940, a ocupação não estava 

consolidada, processo semelhante ao ocorrido no Cerrado do Brasil Central. 

O período compreendido entre 1950 e 1960 é caraterizado por ações governamentais 

efetivas para incorporação do Centro-Oeste ao espaço econômico nacional e início do 

processo de modernização da agricultura. Nesse contexto, a região dos Cerrados tornou-se 

estratégica ao desenvolvimento do país, ao possibilitar a incorporação de novas áreas ao 

processo produtivo. A implementação de formas técnicas modernas no cultivo de grãos e na 

pecuária desvelou novas potencialidades de uso do Cerrado, e as tradicionais áreas de 

Cerrado, como os extensos chapadões, passaram a ser intensamente explorados e propiciaram 

a expansão da produção agropecuária nos padrões da nova agricultura moderna.  

No decorrer do processo de ocupação em Roraima, o período compreendido entre 

1950 e 1960 é caraterizado pelo estímulo a projetos de colonização agrícola e o efetivo 

controle das fronteiras. Não obstante as mudanças estruturais, Roraima permaneceu 

esparsamente povoada e economicamente isolada até meados da década de 1970. 

Contudo, na década de 1970 o processo de ocupação e desenvolvimento do Cerrado se 

efetiva, impulsionado pelo Estado. O Estado, por meio de incentivos fiscais e programas 

regionais de desenvolvimento, especialmente do POLOCENTRO, incorporou vastas áreas do 

Cerrado ao processo produtivo, sobretudo com a produção de soja.  Esse processo resultou na 

transformação das paisagens originais do Cerrado em paisagens predominantemente de 

grandes áreas cultivadas com a monocultura da soja e de pastagens, convertendo o Cerrado na 

principal fronteira agrícola do país, a partir da década de 1970.  

No contexto geopolítico da integração nacional e do desenvolvimento, a década de 

1970 correspondeu à fase dos investimentos no sistema de transportes na Amazônia. Essa 

década é caracterizada em Roraima pela construção das principais BRs (174 e 210) do estado, 
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que contribuíram para a ruptura do relativo isolamento com outras unidades da federação, 

bem como a atração de diferentes atores ao processo produtivo (madeireiros, pecuaristas e 

agricultores), com a instalação de projetos de colonização, especialmente em áreas florestais 

ao longo dessas BRs. A construção das BRs foi viabilizada por meio dos investimentos 

previstos no POLORORAIMA, pautado no II PND.   

O processo de intensificação de uso agropecuário do Cerrado, iniciado na década de 

1970 perdurou na década de 1980, malgrada a instabilidade macroeconômica do país. As 

ações direcionadas para o Cerrado, por meio do PRODECER, orientavam para a promoção do 

desenvolvimento agrícola, principalmente para a produção de commodities (soja), a partir de 

bases técnicas e gerenciais modernas. Adicionalmente, o Cerrado apresentava vantagens 

comparativas para a produção de grãos em relação às demais regiões brasileiras. Desse modo, 

a agropecuária no Cerrado tornou-se moderna e produtiva.  

A trajetória econômica de Roraima não apresentou o mesmo dinamismo do Cerrado, 

na década de 1980, refletindo as diferenças do projeto nacional de desenvolvimento e seus 

desdobramentos regionais. Face ao quadro de vulnerabilidade econômica do país, o Estado 

adotou a estratégia de ocupação produtiva para a Amazônia, na perspectiva de que os recursos 

naturais viabilizariam os grandes projetos do Governo Federal. Nesse contexto, a década de 

1980 foi marcada em Roraima pela intensificação da exploração dos recursos minerais em 

áreas de savana, os garimpos já existentes foram invadidos por milhares de garimpeiros de 

outros estados brasileiros que vislumbravam a possibilidade de enriquecimento rápido com a 

exploração de ouro e diamante.   

Da década de 1990 aos dias atuais, o Cerrado adquiriu um papel de protagonismo no 

contexto da agropecuária brasileira. O corolário desse processo foi o modelo de ocupação 

agropecuária, concebido pelo Estado para o Cerrado, por meio de programas de 

desenvolvimento, incentivos fiscais, investimentos em infraestrutura, e a incorporação de 

técnicas modernas.  

As estratégias empreendidas pelo Estado, investidores privados, grupos e empresas 

nacionais e internacionais consolidaram a produção em larga escala de monoculturas como 

soja, milho, cana-de-açúcar e algodão, o que transformou as paisagens originais do Cerrado, 

corroborando para o acirramento de impactos negativos nas dimensões social e ambiental. 

Vale ressaltar ainda que esse modelo de ocupação em vigor tornou-se referência para a 

incorporação de novas áreas de Cerrado no país, principalmente para áreas do Cerrado do 

Nordeste.   
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Ao longo das últimas três décadas, Roraima apresentou significativas transformações 

no contexto de ocupação e desenvolvimento. Três elementos merecem destaque nesse 

processo, quais sejam: fechamento das áreas ilegais de garimpo; instalação de áreas 

protegidas e, especialmente, a incorporação de extensas áreas de savanas ao processo 

produtivo.  

A exploração predatória dos recursos minerais (ouro e diamante), intensificada na 

década de 1980 ocorria, em grande parte, em áreas justapostas a áreas indígenas, fato que 

gerava constantes conflitos entre indígenas e garimpeiros. Santos (2013, p. 212), ao analisar o 

significado do garimpo em Roraima, destaca que a economia do garimpo era defendida por 

autoridades locais, federais e estaduais e a invasão das áreas indígenas era vista como um fato 

consumado. Contudo, as áreas de garimpo ilegal foram oficialmente fechadas, em meados da 

década de 1990, no Governo Collor, em razão principalmente de impactos ambientais 

negativos decorrentes da mecanização, entre outros. Concomitante ao fechamento das áreas 

de garimpo ocorreu a homologação de extensas áreas protegidas, Terras Indígenas e unidades 

de conservação no recém-instalado estado de Roraima.  

  Mediante esse contexto, o governo do estado concebeu um modelo de 

desenvolvimento visando à consolidação e melhoria da agropecuária com o uso extensivo das 

áreas de Lavrado, corroborando assim a hipótese de que o modelo de conservação ambiental 

dominante na Amazônia, combinado ao desenvolvimento econômico de Roraima, concorrem 

para a intensificação das atividades antrópicas sobre as savanas, no sentido de vê-la como a 

única reserva de terras agricultáveis.  

As principais iniciativas de intensificação de uso do Lavrado ocorreram por meio da 

implantação dos Polos Produtivos, especialmente do polo de produção de grãos, incentivos 

fiscais, investimentos em infraestrutura básica como eletrificação rural, construção de 

rodovias pavimentadas e não pavimentadas, bem como implantação de sistemas de 

armazenamento de produtos agrícolas.  Portanto, a tendência de evolução do uso da terra, em 

Roraima, demonstra a convergência de padrões regionais de ocupação e uso da terra, 

especialmente àquele consolidado no Cerrado do Brasil Central.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A partir dos procedimentos metodológicos adotados no presente estudo, é possível 

afirmar que o processo histórico de ocupação e intensificação do uso do Lavrado em Roraima, 

emula o paradigma de desenvolvimento, supostamente virtuoso, concebido e implementado 

para o Cerrado do Brasil Central, a partir das ações do Estado, inicialmente por meio dos 

planos regionais de desenvolvimento. A efetiva participação do Estado teve como fatores 

característicos em Roraima: a criação de colônias agrícolas, a intensificação do processo 

migratório, investimentos em infraestrutura de transportes e fornecimento de créditos 

subsidiados, entre outros.  

O governo estadual, ao tomar para si a iniciativa do desenvolvimento de Roraima 

pautou suas estratégias no fortalecimento da agropecuária, neste cenário as áreas de savanas, 

tornaram-se estratégicas ao processo produtivo. Entre as medidas adotadas foi proposta a 

criação de polos de produção de grãos, criação de programas e incentivos fiscais para 

empreendimentos agropecuários, financiamentos subsidiados aos produtores, oferta de terras a 

preço baixo, o que induziu a expansão das atividades agrícolas nas áreas de savanas do estado, 

especialmente o cultivo de soja. Criando então, condições institucionais peculiares vigentes.  

Contudo, a ocupação e a expansão das atividades agrícolas nas paisagens das savanas 

de Roraima é condicionada também por decisões extra-locais, as quais estão intrinsicamente 

relacionadas à ação de política e/ou pelos atores sociais, uma vez que como lembram 

Wehrmann; Duarte, (2009, p.) cultivar soja no hemisfério norte brasileiro é mais do que 

executar práticas agrícolas, essa atividade na região envolve outras variáveis, além de 

parâmetros técnicos. As relações de apropriação e uso da terra, a forma como está ocorrendo a 

apropriação é que tem conduzido o processo. Nesse sentido, é inegável a ação privada com 

vistas a especulação de terras, uma vez que, muitos produtores que migram atualmente para 

Roraima vislumbram, também novas possibilidades para a expansão do capital,  uma vez que 

o estado tem um estoque considerável de terras, principalmente em áreas de savanas, passíveis 

de serem incorporadas à agricultura moderna. 

A partir das interpretações das imagens de satélite, apoiadas na confecção de mapas 

temáticos e quantificação em ambiente SIG evidenciou-se que está ocorrendo intensificação 

do uso e modificação da cobertura da terra no município de Boa Vista, ligadas à produção de 

grãos, especialmente com a expansão do cultivo de soja, que tem contribuído para o 

deslocamento da pecuária, dos tradicionais campos e savanas para as áreas de florestas do sul 

do estado, contribuindo assim para a alteração das paisagens de savanas do município.  
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Constata-se, assim que o modelo de desenvolvimento que está se consolidando no 

estado é marcado pelo uso intensificado das savanas e está se materializando no espaço, por 

meio do monocultivo principalmente de soja, legitimação da concentração fundiária, 

intensificação da mecanização e tem resultado em impactos ambientais negativos, 

caraterísticas essas semelhantes ao processo de ocupação ocorrido no Cerrado do Brasil 

Central ainda na década de 1970.  

Em função das singularidades das savanas de Roraima, cabe então aos gestores –

públicos e privados intensificar o processo de planejamento estratégico, visando o uso 

sustentado dos recursos naturais das savanas. Este processo deverá ter como instrumento 

orientador o Zoneamento Ecológico Econômico-ZEE, onde os atores envolvidos insiram a 

questão ambiental com vistas ao longo prazo, e as aptidões e particularidades do ecossistema 

possam ser potencializadas com a verticalização da produção agropecuária, afetando todos os 

setores produtivos, bem como fomentar pesquisas, com vistas a manutenção dos serviços 

ecossistêmicos das savanas no âmbito dos processos de desenvolvimento já existentes.    
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APÊNDICE- A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

 

1. Quais as políticas públicas Federais e Estaduais que a partir de leis, planos e 

programas caracterizaram o planejamento estratégico de desenvolvimento regional 

voltados para o uso das áreas de savanas do estado?   

 

2. Quais foram os reflexos para a gestão e ordenamento do território de Roraima, 

advindos da instalação de áreas protegidas? 

 

3. A seu ver que benefícios ambientais, sociais e econômicos, foram logrados pelo 

estado, com a intensificação do uso das savanas?  

 

4. A definição da estrutura fundiária, no estado, representa possibilidade de aumento de 

áreas para o uso agrícola em áreas de savanas (maior pressão antrópica) e 

concentração fundiária?  

 

5. O modelo de desenvolvimento agrícola adotado pelo estado previa a intensificação do 

uso das savanas e quais são os desafios para o uso dos recursos naturais desse 

ecossistema?  

 

6. Quais foram os principais entraves encontrados para a implantação da soja no estado 

(insumos/ financiamento/ transporte/ armazenagem/ comercialização)? 

 

7. Roraima pode ser considerado uma (nova) fronteira agrícola?  

 

 


