
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE SANTANA DO LIVRAMENTO 

CURSO DE BACHARELADO EM AGRONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

AIRTO JONAS DA SILVA SUAREZ 

 

 

 

 

 

 

 

NEOEXTRATIVISMO  DA SOJA EM SANTANA DO LIVRAMENTO: REFLEXOS 

SOBRE SISTEMAS PECUÁRIOS FAMILIARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTANA DO LIVRAMENTO 

2019  



AIRTO JONAS DA SILVA SUAREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEOEXTRATIVISMO  DA SOJA EM SANTANA DO LIVRAMENTO: REFLEXOS 

SOBRE SISTEMAS PECUÁRIOS FAMILIARES 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado como requisito parcial para a 
obtenção do título de Bacharel em 
Agronomia na Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul. 
 
Orientador: Prof. Dr. Márcio Zamboni 
Neske 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTANA DO LIVRAMENTO 

2019



  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiramente a Deus dedico esse trabalho, por me 

proporcionar  desfrutar a essência da vida, ao meu 

pai Airto (in memorian), que partiu para a eternidade 

esse ano, deixando um vazio no meu peito, e a 

minha mãe Nair, a minha esposa Lisiane, que sou 

grato e aos meus filhos, presente de Deus pra mim, 

a eles também dedico esse trabalho. 



AGRADECIMENTO 

 

          Este trabalho foi um desafio que busquei enfrentar, para que o meu 

conhecimento adquirido durante os anos que passei na universidade pudesse 

confrontar aquele cenário na qual encontrei na conjuntura atual, de profundas 

mudanças no nosso ecossistema da região da campanha gaúcha, consegui à 

campo, ouvir, debater, aprender e opinar com os meus entrevistados, e isso foi algo 

de satisfação pessoal, e enriquecedor a nível do conhecimento. 

          Fui desafiado pelo meu orientador, em buscar respostas frente as muitas 

dúvidas, sobre o que esperamos do momento em que vivemos, ou da conjuntura 

atual com profundas mudanças e desafios no meio rural, e com isso buscar práticas 

em  sustentabilidade e preservação do meio ambiente, avaliando o contexto atual 

em que estamos inseridos. 

           Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida, oportunizando  e me  

capacitando para a realização desse curso, aos meus pais Airto (in memorian),e 

Nair, por terem conduzido me e instruido para a vida, meus irmãos (Claudio e Deise) 

pelo apoio, a minha esposa (Lisiane) por ser minha principal incentivadora, e nos 

momentos críticos me ouvir e me apoiar, aos meus filhos, (Matheus, Welinton, Keity, 

Keren e Vinícius), fonte da minha inspiração para alcançar os objetivos, aos amigos 

verdadeiros que sempre estiveram ao meu lado, e o meu orientador, professor 

Márcio Zamboni Neske, por ter aceitedo o desafio de me orientar. Obrigado mestre!   

          Só existe um sentimento dentro de mim nessa hora, gratidão a Deus e a todos 

que estiveram comigo nesses anos, aos colegas Helena, Márcio, Ramão, Kely 

parceiros de trabalhos e estudos, professores de todas as áreas em especial Anor, 

Simone, Ticiane e Gustavo que mais convivi nesses anos, coordenadores  do curso, 

e essa instituição UERGS (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul), que é mais 

que uma instituição, é uma família, a todos  dedico esse trabalho,  e o meu muito 

obrigado. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, 

e prescedendo a honra vai a humildade.” 

(Provérbios 15:33) 



RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os efeitos do neoextrativismo da soja 
em Santana do Livramento, destacando o processo de expansão e os impactos 
gerados sobre à pecuária de base familiar.  O avanço da cultura da soja desde os 
anos de 1970 com a Revolução Verde, abriu caminho para que territórios ainda não 
explorados com atividades de monoculturas viessem a ser expandidos pelo avanço 
das fronteiras agrícolas. Com o monocultivo e produtos de commodities, onde o 
capital financeiro e incentivos agrícolas subsidiados pelo governo, trazem um 
atrativo de lucro à curto prazo, tornou-se uma opção para muitos produtores na 
região da campanha gaúcha, onde a ocupação das terras eram em sua maior parte 
com a pecuária, agora é possível observar nas paisagens da campanha grandes 
lavouras, e  com um contraste, o campo nativo e  as densas lavouras de soja, que 
formam um grande tapete verde, contrastando o Bioma Pampa, como nunca tinha se 
visto antes, formando um grande “deserto verde”. Essa cultura pode causar impactos 
no ecossistema, trazendo resultados que poderão refletir negativamente neste 
Bioma Pampa, localizado no extremo no sul do Brasil. A pecuária que é tradicional 
nessa região, perde áreas produtivas pelo avanço da soja, e com isso gerando 
impactos de caráter socioeconômicos e ambientais.  
 
Palavras-chave: Bioma Pampa; Soja; Pecuária; Neoextrativismo. 
 
  



 

RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar los efectos del neo-extractivismo de 
la soja en Santana do Livramento, destacando el proceso de expansión y los 
impactos en el ganado familiar. El avance del cultivo de soja desde la década de 
1970 con la Revolución Verde allanó el camino para que los territorios aún no 
explorados con actividades de monocultivo se expandan al avanzar las fronteras 
agrícolas. Con el monocultivo y los productos básicos, donde el capital financiero 
subsidiado por el gobierno y los incentivos agrícolas traen un atractivo de ganancias 
a corto plazo, se ha convertido en una opción para muchos productores en la región 
de la campaña de Gaucho, donde la ocupación de la tierra era por derecho propio. 
En su mayor parte con el ganado, ahora es posible ver en la campaña paisajes 
grandes cultivos, y con un contraste, el campo nativo y los densos cultivos de soja, 
que forman una gran alfombra verde, en contraste con el Bioma Pampa, como nunca 
antes se había visto. formando un gran "desierto verde". Este cultivo puede causar 
impactos en el ecosistema, trayendo resultados que pueden reflejarse 
negativamente en este Bioma Pampa, ubicado en el extremo sur de Brasil. La 
ganadería, que es tradicional en esta región, pierde áreas productivas debido al 
avance de la soja, generando así impactos socioeconómicos y ambientales..  

 
Palabras Clave: Bioma Pampa, Soja, Ganadería, Neoextrativismo.  
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 1 INTRODUÇÃO  
 

A América Latina em geral resultou, nas últimas duas décadas, em um 

enorme atrativo para o avanço do capital.  Para o caso brasileiro, mais especial o 

extremo sul do Rio Grande do Sul, a região pampeana tem sido capaz de captar 

uma parte importante dos fluxos do capital financeiro de empresas transnacionais 

ligadas a expansão dos monocultivos de soja, eucalipto e a mineração.  

Segundo SUERTEGARAY e SILVA (2009), o bioma Pampa é um dos seis 

biomas nacionais e ocupa somente um estado, representando somente 2,07% do 

território nacional – o que corresponde a 176.496 km² (IBGE, 2004). No entanto, a 

partir da década de 1970, o advento da Revolução Verde, processo no qual 

proporcionou a modernização tecnológica da agricultura, provocou um fomento de 

monoculturas agrícolas, simultâneas a pecuária extensiva nesta região 

(YURKIEVICH. 2017). Assim, a paisagem do bioma Pampa começou a sofrer 

alterações socioambientais por conta do surgimento de monoculturas.   

Porém, esse processo é mais recente, o cultivo de soja tem se consolidado 

como uma cultura invasora, pelo avanço das fronteiras agrícolas sobre o bioma 

pampa e sobre as relações produtivas, historicamente constituídas e adaptadas às 

condições socioculturais e também naturais. As condições ambientais do pampa 

(clima, solo, relevo e vegetação) condicionaram essa região a desenvolver suas 

atividades econômicas tendo como referência a produção de gado de forma 

extensiva. Durante o período colonial, até meados do século XX, a atividade 

econômica predominante era a pecuária – especificamente de bovinos, ovinos e 

equinos (ERNESTO; VERÓN, 2017).  

A sojicultura tem marcado um novo tipo de exploração do pampa, 

promovendo mudanças drásticas nas paisagens naturais, e no território, que outrora 

era dominado pela pecuária extensiva, se tornando em um grande deserto verde 

pelo plantio de soja. O Plantio da soja, vem sendo o elemento chave de uma 

mudança na paisagem pampeana, desencadeando um processo intenso e perverso 

de consolidação do neoextrativismo nessa região. O mercado neoextrativista 

representa modelo de desenvolvimento focado no crescimento econômico e 

baseado na apropriação de recursos naturais, em redes produtivas pouco 

diversificadas e na inserção internacional subordinada (GUDYNAS, 2016). A 
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América Latina é historicamente marcada pelo modo de exploração do extrativismo, 

e desde a chegada dos colonizadores europeus, o continente sofre com a 

exploração dos colonizadores que se beneficiam da abundância de recursos 

naturais. Esta exploração, adaptou-se às dinâmicas e alterações temporais, porém, 

mantendo sempre a mesma essência (AGUIRRE, 2018). 

A sojicultora no pampa, vinculada ao fenômeno do neoextrativimo, é 

representativa e está presa a lógica perversa daquilo que Acosta (2016) chama de 

“maldição dos recursos naturais” na qual os países latino-americanos estão 

destinados a ter, devido a abundância em recursos naturais que eles apresentam. 

Nesse processo  verifica-se uma profunda mudança no uso da terra, destinado a 

produção pecuária. Se consolida assim, um novo modelo produção, que aprofunda a 

expansão agroindustrial voltada à exportação, controlada por um número reduzido 

de empresas nacionais transnacionais, que se articulam desde a venda de 

sementes, agrotóxicos, maquinários, até a comercialização (ERNESTO; VERON, 

2017). Assiste-se de tal modo, um processo crescente de racionalização da 

produção, que tem como objetivo central a maximização dos ganhos  econômicos e 

dos fatores de produção, esse modelo de mercado agrícola está afetando áreas que 

anteriormente eram destinada a pastagens para o gado, e agora está competindo 

com o monocultivo de soja, que vem afetando a fertilidade do solo, bem como o 

meio ambiente, fauna, flora, e recursos hídricos da região.  

 

1.2 OBJETIVOS   

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os efeitos do neoextrativismo da soja em diferentes propriedades no 

município de Santana do Livramento, destacando o processo de expansão e os 

impactos gerados sobre a pecuária de base familiar.   

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 (1) Analisar o processo histórico de ocupação e evolução do cultivo da soja 

em Santana do Livramento; 

(2) Caracterizar o perfil social e produtivo dos produtores rurais investigados;  
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(3) Avaliar os impactos provocados pelo monocultivo da soja sobre os 

sistemas produtivos  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

2.1 A SOJA NO MUNDO: ORIGEM E PRODUÇÃO  

 

O local de origem da soja não é definitivamente conhecido. Há discordância 

entre os autores, alguns indicam, no entanto, que é o centro leste da Ásia. Segundo 

MORSE (1950), o local de origem seria na área central da China, HYMOWITZ 

(1970) complementa que a soja foi domesticada na metade norte da China, por volta 

do século XI A.C. A partir do centro de origem que, foi no período entre os séculos 

11 a.C. e III D.C. introduzida na Coréia e daí levada para o Japão, (PROBST; JUDD, 

1973 apud VARIANI; BONATO 1987 p. 8).  

Em 1712, o botânico alemão Engelbert Kaemphe, após ter passado no Japão 

durante os anos de 1691 e 1692, demonstrou aos europeus as possibilidades do uso 

da soja na alimentação humana, baseando-se nas experiências japonesas. O 

primeiro plantio experimental na Europa ocorreu, no entanto, em 1739, quando o 

Jardim Botânico de Paris recebeu sementes enviadas da China por missionários. Em 

1790, foi cultivada pela primeira vez no Jardim Botânico Real, em Kew, na Inglaterra 

(PIPER & MOESE, 1923 apud RIZZO; BONATO, 1987). 

No continente americano, a primeira referência data de 1804, quando foi 

relatado o seu plantio no Estado de Pensilvânia, USA. O interesse dos produtores 

americanos, porém, só começou a surgir a partir de 1880. Na Europa, o professor 

Friedrich Hamberlandt, da Universidade de Viena, foi um grande incentivador da 

cultura da soja sendo que em 1873 obteve, na exposição de Viena, 19 variedades 

oriundas do Japão e da China. Em 1876 distribuiu sementes para vários países: 

Áustria, Alemanha, Polônia, Hungria, Suíça e Holanda (Piper & Morse, 1923 apud 

RIZZO; BONATO, 1987).  

No Brasil, foi introduzida em 1882 no Estado da Bahia por Gustavo D'utra 

(D'utra, 1882 apud RIZZO; BONATO,1987).  Até o início da década de 50, a 

produção de soja esteve concentrada no Oriente. Destacavam-se, como os 

principais produtores; a China, Manchúria, Japão e Coréia. A partir de 1940, a 

produção começou a crescer em ritmo mais acelerado no Ocidente, e na América 

especialmente nos Estados Unidos. Em 1942, os Estados Unidos passaram a 

ocupar o primeiro lugar na produção mundial. Nesse ano, sua produção atingiu 

representativamente 36,5% do total mundial (RIZZO; BONATO, 1987). 
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Enquanto isso na China a produção ficou estabilizada em níveis inferiores a 

dez milhões de toneladas, cresceu rapidamente em outros países, e com a 

estabilização da China consequentemente nos Estados Unidos, no Brasil e, mais 

recentemente, na Argentina e no Paraguai, teve um aumento significante. A partir da 

década de 60, houve também um sensível crescimento da produção na União 

Soviética, Canadá, México e na Indonésia. A safra mundial recorde foi registrada em 

1985, quando foram colhidas 100.668 mil toneladas. A maior produção norte-

americana foi obtida em 1979, enquanto que a do Brasil foi em 1985, quando foram 

colhidas mais de 18 milhões de toneladas. 

Atualmente o mercado internacional da soja caracteriza-se por domínio das 

exportações de três países: Brasil, Argentina e EUA. O Brasil destaca-se nas 

exportações tanto de grãos como de derivados (farelo e óleo de soja). Os EUA e o 

Brasil são os maiores exportadores de grãos, com pequena participação no 

comércio de derivados, e a Argentina especializou-se nas exportações de farelo e 

óleo de soja.  Considerando o valor exportado do complexo mercado da soja, a partir 

de meados da década de 1990, observa-se a crescente participação do Brasil e da 

Argentina, em detrimento da parcela de mercado dos EUA que antes detinha média 

de 40% do valor mundial exportado de 1990 a 1998, e teve seu percentual reduzido, 

atingindo pouco mais de 30%, em 2003, com a crescente de Brasil e Argentina 

(VERDONK, 2003). 

O desafio se acentua para o futuro, posta a necessidade de atender a 

demanda do conjunto de alimentos para atender às necessidades, porém o mercado 

aponta especificamente para a soja. Em função do crescimento da população, da 

inclusão social e da eliminação das restrições de acesso à alimentação, e com as 

mudanças de hábito e sofisticação do consumo, sendo este, fruto do aumento da 

renda per capita e dos usos não alimentares da soja, como fonte de energia e 

insumos para a indústria química, a demanda de soja deverá situar-se em 

patamares acima da média de demanda geral dos alimentos no mundo, com o 

aumento das áreas plantadas entre 1998/2002 nos EUA, e leis de incentivos para os 

produtores com o aumento de subsídios, a produção deu um salto na produtividade 

Conab 2010 ( Companhia nacional de Abastecimento). 

Com a alta produtividade e demandas maiores para o consumo, tanto para 

alimentação humana como animal, impõe-se a necessidade de utilizar sistemas 

sustentáveis de produção de soja, para garantir que o atendimento às demandas do 
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mercado seja efetuado com respeito ao meio ambiente e às questões sociais, ao 

tempo em que remunera adequadamente o produtor e reduz o custo do alimento 

para o consumidor. Um dos parâmetros para aferir a sustentabilidade da soja, é 

manter a sua produtividade com um bom uso dos recursos, que permite produzir 

mais, em uma mesma área, com o menor uso de insumos e sem agredir o meio 

ambiente.  

De acordo com o MAPA (2014), a produção brasileira de soja pode 

ultrapassar 123 milhões de toneladas em 2023, um valor 50% superior à colheita da 

safra 2013. Na hipótese de a produtividade da cultura de soja no Brasil ser mantida 

igual à obtida em 2013, seriam necessários 14 milhões de hectares adicionais. 

Entretanto, se o acréscimo de produtividade fosse equivalente a 4,2% ao ano, em 

2023 seria possível produzir 120 milhões de toneladas, na mesma área atual. Uma 

solução intermediária seria a adoção de políticas públicas que sinalizassem um 

limite de expansão da área em 25% (sete milhões de hectares), com expansão da 

produtividade em 21%, incrementando-se de 2911 kg/ha (2013) para 3553 kg/ha 

(2023), porém com toda essa produtividade, não consegue competir com EUA e 

China, pelo câmbio flutuante e um mercado controlado pelas taxas de importações 

regulatórias, mencionados em Lower (2002) como da dinâmica do sistema financeiro 

internacional, condicionada pela globalização financeira e pela predominância das 

chamadas “finanças de mercado” (PRATES, 2002). No entanto com o crescimento e 

a preocupação com o meio ambiente, um modelo desta ordem permitiria ganhos 

ponderáveis de sustentabilidade, com menor expansão de área, menor uso de 

insumos, menor demanda de combustíveis e menores emissões de gases de efeito 

estufa, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente e do solo, que é a 

base para uma boa fertilidade, e com isso um impulso do crescimento da agricultura 

Brasileira no cenário mundial. 

Figueiredo et al. (2001) utilizaram o GTAP (Rede Global de Pesquisas de 

dados Quantitativos e Qualitativos), para analisar o impacto da ALCA  (Área de Livre 

Comércio das Américas) e do acordo Mercosul-UE sobre a agricultura brasileira e 

europeia, concluindo em resultados de crescimento para o Brasil com a formação 

dos dois blocos, sendo a agricultura principal responsável pelo bom resultado para o 

Brasil. Na base de dados da versão utilizada, a soja estava incluída na categoria 

"outros grãos" que sofreram expressivo aumento percentual de suas exportações.  
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2.2  A PRODUÇÃO DE SOJA NO BRASIL E RIO GRANDE DO SUL  

 

2.2.1 Origem da soja no Brasil 

             

A soja encontrou no Brasil excelentes condições para uma rápida expansão, e 

diversos fatores contribuíram para a sua fixação e o seu desenvolvimento, tendo 

como o principal fator, a fácil adaptação das variedades e um sistema de cultivo 

oriundo do sul dos EUA. Analisando a história da soja no Brasil, pode-se relacionar a 

importância desse vegetal na ocupação dos vazios demográficos existentes em boa 

parte do território brasileiro. Isso ocorreu devido à cultura da soja no Brasil ter 

começado principalmente no estado do Rio Grande do Sul e ter avançado para 

outros estados do país, fracamente povoados (SIEBEN e MACHADO, 2006).  

Com certeza, a soja é a mais importante fonte de proteínas e está dentre as 

principais culturas gaúchas, podendo a mesma ser utilizada para suprir as 

necessidades proteicas tanto locais e nacionais como mundial. Com efeito, os 

países ou regiões que possuem condições edafo - climáticas para seu cultivo, se 

constituem em efetivas fontes de proteínas para exportação no mercado mundial, o 

Rio Grande do Sul bem como os demais estados produtores,  como Paraná e, mais 

recentemente, São Paulo, não fugiram a essa regra (CONCEIÇÃO, 1984). 

Para analisar o processo histórico dessa atividade econômica no Brasil, faz-

se necessário um retorno ao passado, precisamente ao ano de 1824.  Nesse 

período, esta leguminosa nem era conhecida no país. Contudo, esta data é 

importante, pois chegaram os primeiros imigrantes alemães no Brasil, que 

desembarcam na região Sul do país, na Colôlia de são Leompoldo no vale do Rio 

dos Sinos, próximo a Capital da província,” Porto Alegre”.  Esses imigrantes ao 

chegarem ao sul do país, instalaram-se primeiramente em áreas próximas a Porto 

Alegre, fundando vários municípios, dentre eles: Novo Hamburgo, São Leopoldo e 

outros. Essa região era tomada pela vegetação original, com vegetação  Floresta 

Ombrófila mista, Floresta Ombrófila densa, aberta e  algumas florestas de Araucária 

(Araucaria angustifolia), árvore com cerca de 40 metros de altura e madeira de 

excelente qualidade (IBGE 1986). 

No período Imperial, o governo incitou a chegada de colonos europeus, 

alemães e italianos, sobretudo para ocupar áreas no Sul do Brasil, o Espírito Santo e 

na Bahia.  Aceitava-se certa ascendência técnica dos imigrantes e procuravam 
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contestar ao latifúndio as áreas de pequenas propriedades. Já em 1889 chegaram 

os imigrantes Italianos no sul do Brasil e ocuparam também a região sudeste, onde 

começaram o cultivo do café, principal produto da época. Os imigrantes Italianos e 

Alemães, instalaram-se nas áreas mais serranas do Estado do Rio Grande do sul, 

evidentemente as áreas mais planas estavam ocupadas pelos primeiros imigrantes 

que haviam chegado e ocupado. Diferentemente dos imigrantes alemães, os 

italianos ocuparam e colonizaram em maior quantidade o território gaúcho (SIEBEN 

e MACHADO, 2006). 

SIEBEN e MACHADO (2006) constataram que em 1940 a madeira foi o 

produto que movimentou a economia com sua produção, pelo desmatamento de 

áreas de plantação, para serem comercializadas, somente 1950 deu-se início a 

plantação de soja no Rio Grande do Sul, em locais colonizados por imigrantes 

Italianos e Alemães, e posteriormente essas áreas de plantio para medeira foram 

devastadas para a ocupação de lavouras de soja. CONCEIÇÃO (1984) corrobora 

que as condições que propiciaram a evidente expansão da soja, em fins dos anos 

60, nasceram gradualmente e bem antes da mesma atingir o mencionado ciclo 

expansionista, que se viabilizou no comércio agrícola em que houve sua penetração, 

mesmo que marginalmente e em baixa escala, no esqueleto produtivo da maior 

parte das regiões elaboradas em períodos bastante anteriores. Tal mobilidade existiu 

por pretexto de dois fatores: o primeiro foi à redução na taxa de crescimento da 

lavoura de soja em regiões de seu elevado agrupamento, tais como Colonial de 

Santa Rosa e Erechim o segundo foi à ampliação ou expansão de sua lavoura em 

regiões de menor agrupamento, relativamente as antecedentes, como é o caso da 

Colonial das Missões e Colonial de Ijuí. 

SIEBEN e MACHADO (2006) discorrem sobre as décadas de 60 e 70, 

estados do Paraná e santa Catarina abriram fronteiras para o cultivo da soja, 

recebendo assim imigrantes gaúchos. Na década de 70 os Estados de Mato Grosso 

do Sul e Goiás, aderiram o cultivo da soja, assim aumentado as fronteiras agrícolas, 

mais tarde em 1980 o Distrito federal também começou com o cultivo da soja e com 

ele os estados de Mato Grosso, Rondônia, Acre e nos estados setentrionais, que 

também receberam imigrantes do sul do Brasil, estendendo assim o território 

agrícola. Na década de 90 estados do nordeste como; Piauí, Maranhão, Tocantins e 

Pará, também começaram a cultivar a soja, desta maneira a soja consolidou-se em 

quase todo o país, partindo do sul do Brasil. CONCEIÇÃO (1984) relata que de 1965 
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a 1970 que a soja obtém expressivos aumentos de área em regiões que pouco a 

cultivavam, como é o caso da Campanha  colonial de Santa Maria, Alto Camaquã e 

Lagoa dos Patos. Isso, todavia, não evitou que continuasse predominantemente 

agrupada nas mesmas regiões que já se sobressaíram em seu cultivo nos períodos 

anteriores, quais sejam, Colonial de Santa Rosa, Passo Fundo, Colonial das 

Missões, Colonial de Irai, Triticultora de Cruz Alta e Colonial do Alto Jacuí. 

A colonização no Sul distinguia a de São Paulo, onde a motivação principal 

era a mão-de-obra para a agricultura cafeeira, no entanto acompanhava o avanço da 

pecuária em direção ao Oeste, tomando as terras dos cerrados de Mato Grosso do 

Sul e de Goiás e, após, o avanço dos descendentes de povoadores dos estados do 

Sul, sobretudo do Rio Grande, em direção ao Norte, localizaram-se com os paulistas 

no oeste do Paraná e comboiando para o Norte pelo Paraguai e pelo Mato Grosso, 

onde devastaram amplas florestas, abastadas em erva-mate, para fazer cultivos de 

soja e trigo (SIEBEN e MACHADO, 2006).  

Na década de 80, o Rio Grande do Sul apresentou uma produtividade média 

de 1.453 kg/ha, comparada com a média de 2.023 kg/ha do Mato Grosso. 

Entretanto, durante a década de 90, em razão de um maior acontecimento de 

eventos climáticos negativos e, sobretudo da modificação na armação produtiva e da 

eficiência técnica da agricultura gaúcha, a produtividade no Rio Grande do Sul, em 

somente um ano, se colocou abaixo de 1.500 kg/ha e, nos anos 2000 em diante, 

pela primeira vez, extrapolou os 2.000 kg/ha. Em 2001, o Estado alcançou o seu 

recorde de produtividade até então com 2.395 kg/ha, e em 2003 alcançou sua mais 

alta produtividade na história da cultura no estado, 2.680kg/ha. Se comparada a 

produtividade média dos anos 80 com a de 2003 no Rio Grande do Sul, nota-se que 

o aumento foi de 84%, já no Mato Grosso este percentual atinge 44%. Quando se 

discursa em relevante crescimento da produtividade da soja, no Brasil, há uma 

carência maior em produção no Rio Grande do Sul do que ao Centro-Oeste 

(PEREIRA, 2004). 

Na década de 90 e na entrada do século XX, houve mudanças dentro e fora 

do meio produtivo, a entrada de tecnologia transformou o sistema produtivo, com o 

manejo das lavouras e o sistema plantio direto, principalmente o da soja, antes as 

lavouras eram preparadas segundo o modelo europeu no sistema convencional, 

com a preparação do solo com implementos agrícolas e o revolvimento do solo com 

grade, arados, subsoladores e outros, deixando o solo suscetível à erosão e 
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destruindo a camada superficial do solo rica em matéria orgânica, esse modelo 

desgastou o solo, deixando muitas regiões com solos inférteis. Surge um novo 

sistema de plantio SPD (Sistema Plantio Direto), onde nesse sistema o trabalho no 

solo teria o mínimo possível de revolvimento e manejo, somente na linha de plantio 

poderia ser manejado, deixando assim uma cobertura no solo, não agredindo tanto a 

fauna edáfica com o revolvimento dos torrões como no sistema convencional, já no 

plantio direto o manejo é menor,  deixando uma cobertura com os restos culturais, 

esse sistema começou sendo utilizado no Rio Grande do Sul, utilizando herbicidas 

para dessecação e posteriormente o preparo na linha de cultivo para lançar a 

semente (SIEBEN e MACHADO, 2006). 

O SPD (Sistema Plantio Direto), trata-se de sistema de produção 

conservacionista, que se contrapõe ao sistema tradicional e manejo. Envolve o uso 

de técnicas para produzir, preservando a qualidade do solo e contribuindo 

ambientalmente com a fauna edáfica. Fundamenta-se na ausência do preparo do 

solo e na cobertura permanente do terreno através da rotação de culturas. Para a 

implantação do Sistema Plantio Direto (SPD) é necessário que sejam atendidos 

alguns requisitos relativos aos recursos humanos, técnicas e de infraestrutura. 

(SIEBEN; MACHADO, 2006 apud EMBRAPA, 2004, p. 43). 

 

2.2.2 Introdução da soja no estado do Rio Grande do Sul 

 

A produção da soja brasileira, em escala comercial, iniciou no Rio Grande do 

Sul, dados estatísticos oficiais,  os primeiros mostram que foi a partir de 1941. 

Existem, no entanto, registros sobre vendas realizadas por produtores já em 1935, 

bem como sobre a primeira exportação de 6.420 kg de soja gaúcha em 1937 

(MAPA, 1941). A produção comercial da soja começou na região das Missões, tendo 

como centro o município de Santa Rosa, considerando o berço nacional da soja. No 

início, o cultivo objetivava a produção de forragem e de grãos para a alimentação de 

suínos. Dada a estrutura existente para o cultivo do trigo, principalmente nas regiões 

de Missões, Planalto Médio e Alto Uruguai, a soja foi se desenvolvendo 

rapidamente, especialmente a partir dos anos 60 com o início da revolução verde, 

com a adaptação de variedades genéticas. Até o início da década de 70, 

caracterizava-se como uma cultura secundária, em relação ao trigo. Era cultivada na 

restiva do trigo, normalmente semeada a partir de fins de novembro e durante o mês 
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de dezembro, fora da época ideal, e não lhe eram dispensados muitos tratos 

culturais (SCHNEIDER ;FIALHO, 2000).  

A partir dos anos 70, face ao alto retorno que passou a proporcionar e aos 

problemas de produção com a cultura do trigo, a soja começou a merecer maior 

atenção dos agricultores, impulsionando, portanto essa atividade. O crescente 

interesse dos produtores forçou a pesquisa de soja, no sentido de gerar tecnologias 

e cultivares mais adequada ao sistema trigo-soja, bem como a de trigo à 

desenvolver cultivares mais precoces, visando a melhor adequação das duas 

culturas. Motivou também a indústria no sentido de que fossem melhoradas as 

máquinas agrícolas, especialmente às semeadoras-adubadoras e colheitadeiras 

como suporte para uma boa produção (PIZZATO, 2013).  

Em pouco tempo, a soja se tornou o principal produto explorado pela 

agricultura do Rio Grande do Sul e chegou a cobrir mais de quatro milhões de 

hectares na safra de 1978/79. A partir daí houve um decréscimo, voltando a crescer 

novamente em 1984. As condições climáticas, especialmente as estiagens, que 

normalmente ocorrem em janeiro e fevereiro no sul do Brasil, foram as responsáveis 

pelas oscilações da produção, como as verificadas em 1978, 1979 e 1982.  Já em 

1985, o Rio Grande do Sul foi responsável por 31,25% da produção da soja 

brasileira (CAMPOS, 2010). 

A partir de meados dos anos 70, a área de soja começou a crescer 

rapidamente, em grande parte devido aos investimentos feitos na agricultura sul-

mato-grossense, por grandes grupos empresariais, esta rápida evolução conferiu ao 

estado a condição de terceiro maior produtor nacional, com uma participação de 

14%, em 1985. O desenvolvimento recente de técnicas de produção, próprias para 

as condições do estado, tem determinado sensível melhoria da produtividade, 

estando hoje entre as mais altas do país, chegando a locais do Estado onde era 

dominado pela pecuária extensiva, e mudando a paisagem do extremo sul do 

Estado (SIEBEN; MACHADO, 2006).  

Porém há controvérsias quanto aos benefícios que a soja pode oferecer não 

somente econômico como uma cultura de commodities, mas quanto à relação com o 

ecossistema e o bioma, pela vulnerabilidade ambiental decorrente no estado, a soja 

é uma atividade que coloca em risco a situação do Pampa, pelas oscilações do 

mercado internacional, e não se descarta a posterior improdutividade do solo, ao 

exportar seus nutrientes, tornando o solo infértil (PIZZATO, 2013). 
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2.3 O NEOEXTRATIVISMO NA AMÉRICA DO SUL  

 

Uma análise dos sistemas agrários é uma importante ferramenta que nos 

permite identificar o papel da agricultura na vida da comunidade, no 

desenvolvimento e na dinâmica de tendências para o local, como a modernização da 

agricultura e a consolidação da soja no sistema produtivo (ALVEZ; BEZZI, 2013). Ao 

longo do tempo constatou-se que a pecuária foi a principal atividade econômica no 

sul do Brasil, responsável pelo sistema econômico e produtivo da região. Contudo, 

atualmente, divide espaço com lavouras de: soja, arroz, trigo, além da silvicultura, 

fruticultura, e uma diversidade de atividades e serviços. Tendo assim, uma mudança 

na paisagem, com a introdução de grandes áreas de plantação de lavouras, que 

proporcionam reflexos econômicos e ambientais na região da campanha, isto se deu 

a partir de meados de 1970, com a queda do preço da lã e o baixo preço do gado já 

não cobriam mais os gastos dos produtores, o lucro já não era mais o mesmo, 

apostou-se então no aumento das lavouras comerciais (PICCIN, 2016).  

Portanto, as análises e diagnósticos dos sistemas agrários passou a ter novos 

olhares para um novo modelo de extrativismo, não mais o contemporâneo, mas o 

neoextrativismo de recursos naturais do solo.  Visando um estudo mais aprofundado 

das culturas e dinâmicas vinculadas ao sistema produtivo atual, e uma abordagem 

da agroecologia de forma abrangente, há uma área de estudos que visa um olhar 

mais sistêmico de observação das mudanças que vêm sendo propostas na 

diferenciação de modos produtivos. De acordo com Pinheiro (1995) entre os 

principais objetivos desta abordagem está a preocupação com o desenvolvimento 

rural, na escala regional e de longo prazo, e isso já vem ocorrendo nos países 

latinos. Concomitantemente Andreatta (2009) defende a perspectiva de 

disseminação nos países da América Latina, através dos Diagnósticos de Sistemas 

Agrários, vêm tornando-se uma referência nos estudos relacionados à dinâmica da 

agricultura no contexto de produção sem interferência no meio ecossistêmico, e isso 

é um grande desafio em âmbito científico e acadêmico, já que a produção no 

contexto região da campanha está se estendendo e batendo recordes consecutivos 

(IBGE 2017).  

Há uma mudança radical que precisa ser estudada, para poder acompanhar 

esse processo, se realmente é benéfico para uma mudança de culturas, que antes 

era de criação de gado extensivo e ovinocultura, com uma qualidade garantida, 
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agora mudando para um sistema de monocultura em grande escala, de commodities 

agrícolas, sem uma mínima preocupação com a proteção e conservação do 

ecossistema na qual estão inseridos (AGUIRRE, 2018). 

Têm-se, portanto a contextualização da falta de projetos de desenvolvimento 

voltados essencialmente para a discussão em torno da sustentabilidade, que 

permitiu emergir outras formas de analisar a agricultura e seus agricultores. A partir 

disso, os esforços em torno de identificar métodos de análise, vinculados à 

abordagem sistêmica, também tem gerado um conjunto de termos e muitas 

classificações. Questões agrárias envolvendo agricultura e a pecuária, com a 

produção de gado de corte, antes exploradas como principal atividade na região da 

campanha, tinha por várias gerações se tornado a principal atividade econômica da 

região, tornando-se culturalmente uma tradição vista com bons olhos pela qualidade 

do seu rebanho tanto bovino quanto ovino, qualidade essa adquirida pela qualidade 

das pastagens do campo nativo, com variabilidade de espécies de gramíneas em 

sua composição (VARGAS, 2017).  

Nesse contexto a região da campanha vem sofrendo vários entraves, na 

questão de mudanças de setores na agropecuária, setores esses antes dominados 

somente pela criação de gado de corte e leiteiro, sendo as atividades principais, 

agora abrindo um espaço para novas atividades agrícolas, economicamente vista 

com bons olhos, mas ecologicamente com algumas restrições (ANDREATTA, 2009; 

CHELOTTI, 2009). É nesse conjunto que se insere a metade sul do estado do Rio 

Grande do Sul, e que provoca estas contradições que a região vem apresentando 

setorialmente, desempenhos inferiores à média estadual, principalmente ao se 

analisar PIB, renda per capita e demais indicadores. O atraso econômico e social 

observado no extremo sul do Brasil, faz com que a metade sul do estado chegue a 

ser chamada de ‘nordeste no sul do Brasil” (OLIVEIRA, 1960). 

O extrativismo na América foi baseado na mineração, daí a primeira tese, de 

que apesar das profundas mudanças políticas favoráveis ligados à política de  

esquerda, os setores extrativistas mantêm sua importância e constituem um dos 

pilares das estratégias de desenvolvimento atuais, o extrativismo exportador que se 

amplia dominando vários setores da economia, no caso do Brasil, transformando-se 

numa potência em mineração. Mas um novo tipo de extrativismo recebe atenção e 

tem sido estimulado por uma mudança substancial na agricultura, voltando-a para a 

monocultura de exportação, essas novas práticas representam o extrativismo 
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agrícola, no caso do extrativismo das monoculturas de exportação, como o mercado 

está dominado por empresas privadas, a maior presença estatal, é por meio de 

ajudas e subsídios, através de planos agrícolas lançados pelo governo (AGUIERRE, 

2018). 

Com o surgimento dessa nova versão para o extrativismo, o neoextrativismo, 

e com o avanço da exploração de recursos minerais e petrolíferos junto com as 

monoculturas de exportação, que desencadearam profundos impactos territoriais, 

em muitos casos representam a chegada em áreas remotas, de contingentes de 

operários e técnicos e seus equipamentos, voltando a criar economias de enclave. 

Um processo de “desterritorialização”, na qual o estado não consegue garantir sua 

presença de forma adequada e homogênea em todo o território, e se vê limitado na 

proteção dos direitos dos cidadãos ou na prestação de serviços públicos, mas ao 

mesmo tempo, é muito ativo na promoção e defesa desses enclaves extrativistas, 

promovendo muitas vezes tensões territoriais, sociais e ambientais, indo desde 

problemas de violência até os impactos ambientais como a poluição e contaminação 

por agroquímicos, fragmentando os territórios (AGUIERRE, 2018). 

A gestão territorial do neoextrativismo está adaptada a estes 

empreendimentos. Um exemplo deste fato é o abandono gradual das metas de 

reforma agrária durante a gestão de Lula da Silva, substituídas pela regularização 

fundiária fora dos domínios da agroindústria, e seu progresso apenas aonde pode 

ser útil ao agronegócio (OLIVEIRA, 2009). 

O título de extrativismo neste caso é relacionado porque se trata da extração 

de enormes recursos naturais direcionados à exportação, como matéria-prima, sem 

grandes processamentos, e submissos aos comércios globais, por meio de 

corporações multinacionais. Isto pode ser notado no cultivo da soja, fundamentado 

em variedades transgênicas, no extenso uso de mecanização, herbicidas químicos, 

no insignificante ou nulo beneficiamento e na exportação como commodity. O 

mesmo acontece com as monoculturas florestais, que cobrem extensas superfícies e 

se designam à fabricação da pasta de celulose (GUDYNAS, 2012). 

Tendo em vista tudo que foi abordado até o momento, o objetivo deste 

trabalho é descrever o contexto da cultura da soja dentro do Bioma Pampa na região 

da campanha, identificar os reflexos sociais, econômicos e ambientais dentro de um 

número de propriedades de pecuaristas familiares,  e descrever com dados 

quantitativos e qualitativos os impactos causados por essa atividade agrícola, e 
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referentes ao estudo de caso com entrevistas semi-estruturadas abertas e fechadas 

com os produtores ter como avaliar os resultados referentes á essa pesquisa, 

realizada na zona rural do município de Santana do livramento. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES ESTUDADAS 

 

O trabalho será desenvolvido na região eco climático dos campos do 

Sudoeste do Rio Grande do Sul, no Município de Santana do Livramento na 

chamada “Fronteira Oeste” (denominação regional). A região apresenta temperatura 

média anual de 17,8°C, tendo em janeiro seu mês mais quente com temperatura 

média de 24,2°C e em junho o mês mais frio, com temperatura média de 12,1°C. 

Entre os meses de maio e setembro as temperaturas mínimas médias encontram-se 

abaixo de 10°C (INCRA/RS, 2006). A precipitação anual total é de 1.388 mm, não 

havendo grandes diferenças de distribuição pluviométrica entre as estações do ano. 

Apesar disso, Santana do Livramento, e boa parte da Campanha, apresentam uma 

parte do ano com déficit hídrico; observa-se que o comportamento da precipitação 

na região não costuma garantir uma disponibilidade constante de água no solo para 

as plantas, em especial nos meses mais quentes (INCRA/RS, 2006).  Essas 

características, associadas tornam a região bastante suscetível a situações 

climáticas rigorosas (Figura 1). 
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Figura 1- Mapa RS, localização de Santana do Livramento. 

 

Fonte: INCRA (2019). 

O território do município de Santana de Livramento - RS é dividido em duas 

regiões geomorfológicas bastante distintas. Na porção ocidental, o Planalto da 

Campanha, através da unidade geomorfológica Planalto de Uruguaiana. Na porção 

oriental, a Depressão Central Gaúcha, através da unidade geomorfológica 

Depressão do Rio Ibicuí - Rio Negro (IBGE, 1986 apud INCRA/RS, 2006). De acordo 

com o Levantamento da capacidade de uso da terra no Rio Grande do Sul (1985), 

aproximadamente 56,3% das terras do município são solos rasos (Neossolos 

Litólicos), onde a prática da pecuária extensiva em latifúndios é ainda predominante, 

cerca de 9% da área do município é ocupada por solos de várzea, boa parte 

atualmente usado no cultivo de arroz, e 32,4% são solos com maior profundidade 

(Argissolos) onde, apesar da fragilidade dos mesmos, existe maior variedade de 

cultivos sendo implementados no presente (INCRA, 2006).  

Segundo dados (IBGE, 2019) atividade principal na região consiste na 

pecuária ovina e bovina, com produção de carne para os principais frigoríficos do 

Estado seguidos pela agricultura das culturas de arroz e soja, seguidos 

da fruticultura, com ênfase na produção de peras, pêssegos, uvas viníferas e de 

mesa, ameixas, morangos, entre outras frutíferas. O município tem potencial para 

grande produção pecuária, característico dos campos sulinos do bioma Pampa, pela 

diversidade de pastagens forrageiras nativas que garantem a tradicional vocação 

para pecuária de corte e ovinocultura em maior expansão nas áreas de basalto, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fruticultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pera
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAssegos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uvas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ameixa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morangos
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onde o solo é mais propício para essa atividade, podemos observar pela geologia do 

solo conforme (Figura 2). As pastagens nativas do pampa caracterizam-se por ter 

uma boa qualidade bromatológica adequada para o consumo animal, demonstrando 

viabilidade econômica na criação do gado de corte e leiteiro.  

Figura 2- Mapa geológico do município de Santana do Livramento 

 

  Fonte: INCRA ( 2016). 

 

Diante do que foi exposto até o momento observou-se que o município de 

Santana do Livramento possui potencial econômico agropecuário, diga-se mais 

especificamente sua pecuária tanto em produção de gado destinada ao corte e 

apresentando o segundo maior efetivo, em nível municipal, em cabeças quanto em 

ovino e lã que é o primeiro colocado, em nível de Brasil, em produção. Um ponto a 

se destacar é bovinocultura de leite que apresenta certo grau de relevância estando 

entre os 13 classificados em ordem decrescente com estabelecimentos em número 

de semoventes que possui, ficando abaixo de municípios que possuem menor 

número de cabeças por estabelecimento e ordenha (CEZARINO, 2015). 

Os pecuaristas entrevistados foram divididos pelas áreas geomorfológicas 

bem distintas do município, Arenito e Basáltico, as tipologias dos produtores foram 

divididas da seguinte forma: P 

Produção de gado de leite; produção de gado de corte; produção de gado de 

leite e soja; produção de gado de corte e soja. Na área de arenito nove produtores, 

visto como há maior incidência de cultivo de soja nessa área, na área basáltica 
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foram três produtores, uma vez que nessa área o solo é improprio para lavouras. 

Somente em algumas áreas de várzea basáltica (Vertissolo) antigamente utilizada 

para o cultivo de arroz  hoje aproveitada  para o cultivo de soja, no entanto a mesma 

já está ingressando nessas áreas, antes consideradas impróprias para o cultivo, mas 

agora já estão sendo implantadas algumas lavouras, ainda que pequenas mas que 

já estão sendo plantadas nessas áreas de solos mais rasos, utilizados em sua 

maioria para pecuária de corte e ovinocultura, pela qualidade de espécies de 

gramíneas que diferencia a qualidade e o sabor da carne. 

Os produtores são pequenos e médios,  essas propriedades com  média de 

26 ha, abrangendo produtores imigrantes assentados da reforma agrária pelo MST 

(Movimento dos Trabalhadores sem Terra), sitiantes, fazendeiros e estanceiros, com 

a atividade de pecuária consolidada através de gerações, alguns deles praticam as 

duas culturas, e se beneficiam com essa prática de consórcio, e outras propriedades 

permanecem somente com uma atividade, a pecuária, consorciada com outros 

animais de pequeno porte, como ovinos suínos e aves, que é para autoconsumo.  

O que se destaca é a oportunidade de observar três tipos de produtores:  

a) pecuaristas familiares que permanecem de geração à geração na 

atividade;  

b) os que adquiriram suas terras e entraram na atividade pecuária, esse como 

uma forma de investimento e lucro;  

c) os assentados da reforma agrária pelo MST no município, vindos com uma 

experiência na agricultura da parte norte e noroeste do estado. 

Que ao chegar aqui na região sofreram muitas dificuldades, pois cultivavam 

em solos férteis, com uma aptidão melhor para a agricultura do que os solos da 

região da campanha (fronteira oeste- bioma pampa), com nível menor de fertilidade 

e de atividade de pecuária extensiva e de gado leiteiro. 

Deste modo em sua maioria uma tipificação de pecuaristas familiares com 

mão de obra externa, e por vezes contratadas por temporadas de produção, as 

áreas de produção são próprias e por vezes algumas arrendadas de terceiros para 

realizarem o complemento de pastagem para o gado, ou arrendadas para terceiros 

para a plantação de soja. 

Para trazer um enfoque mais amplo do que está ocasionando a introdução da 

soja dentro do município de Santana do Livramento veremos onde ela está mais 
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introduzida, podemos observar no mapa para as regiões distritais onde estão 

localizadas as propriedades, conforme (Figura 3). 

Figura 3- Mapa de localização das propriedades e seu Distrito, em de Santana do 
Livramento - RS 

 

 Fonte: INCRA (2007). 

 

Legenda das Localidades: 

1 – 2º Distrito do Upamaruty, propriedade particular (arenito); 

2 – 4º Distrito de Pampeiro, propriedade particular (arenito); 

3 – 4º Distrito de Pampeiro, propriedade particular (arenito); 

4 – 3º Distrito Ibicuí, Assentamento Torrão da Reforma Agraria (arenito); 

5 – 1º Distrito Livramento Assentamento Cerro dos Munhós (arenito); 

6 – 3º Distrito Ibicuí, Assentamento Torrão (arenito); 

7 – 1º Distrito Livramento, Tafona, propriedade particular (arenito); 

8 – 3º Distrito Ibicuí, Assentamento São Leopoldo (arenito); 

9 - ¨6º Distrito Espinílho, Coxilha Negra, propriedade particular (basalto); 

10 – 5º Distrito São Diogo, Sarandi, propriedade particular (basalto); 

11 – 1º Distrito Livramento, Assentamento Cerro do Munhós (arenito); 

12 – 1º Distrito Livramento, Passo do Forno, propriedade particular (arenito). 
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Dessa forma , chega-se  a uma primeira divisão de produtores, por 

características de solo:  

 

a) Arenito somando dez produtores;  

b) Basálticos somando dois produtores; 

E uma segunda subdivisão quanto a sua produção repartida em quatro 

grupos:  

I) Pecuarista de finalidade de corte sem cultivo de soja;  

II) Pecuarista de finalidade de corte com cultivo de soja;  

III) Pecuarista com finalidade de leite sem cultivo de soja;  

IV) Pecuarista com finalidade de leite com cultivo de soja.  

   

Os procedimentos adotados buscam atender os objetivos que são definidos 

para o estudo, visando abranger fatores significativos que contribuíram para o 

avanço da cultura da soja dentro de uma região antes dominada pela bovinocultura 

e agora suscetível a mudanças com o aumento das lavouras de soja percebidas 

pelos pecuaristas na zona rural de Santana do Livramento, região que predomina o 

bioma Pampa, de pastagens naturais de campo nativo, com espécies nativas de 

gramíneas e uma fauna típica somente dessa região. Deste modo pela pesquisa 

pode-se ter uma visão mais ampla do processo de relação dos produtores com o 

estabelecimento das lavouras de soja, estes pecuaristas de gado leiteiro e de gado 

de corte. 

Devido ao exposto , este trabalho comtempla uma coleta de dados 

quantitativos e qualitativos , que abordam questão social, econômica e ambiental e 

possam ter impactado de alguma forma a bovinocultura no município, através de 

pesquisa com método de questionários, podendo ainda formar uma análise de 

resultados. 

Segundo (SILVEIRA & CÓRDOVA 2009), a abordagem qualitativa da 

pesquisa científica possui a finalidade de deixar o mundo visível ao observador por 

meio de um conjunto de técnicas interpretativas. A utilização da pesquisa qualitativa 

no campo da Administração é construída dentro de contextos históricos, humanos e 

sociais, situando o sujeito no seu contexto. 

De acordo com Gil (2008), pesquisa qualitativa tem o fundamento de analisar 

resultados referentes a descrição das características de determinada população ou 
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fenômeno, ou estabelecimentos de variáveis, bem como opiniões e relações dos 

bovinocultores com a cultura da soja. 

As pesquisas foram realizadas em Santana do Livramento em outubro de 

2019, com entrevista semiestruturada com coletas de dados dos produtores, com o 

objetivo de compreender as relações de funcionamento e de impacto da soja frente 

a bovinocultura, em uma área típica de cultura pecuarista. O primeiro passo foi ir a 

campo, aplicar a entrevista, e organizar as respostas dos entrevistados em questão, 

de forma que se possa entender os reflexos da cultura da soja no campo nativo, no 

contexto Bioma Pampa, onde o sistema ecológico por muito tempo foi somente 

utilizado para criação de gado extensivo (CRESWELL, 2010). 

 

3.2 ENTREVISTAS E COLETA DOS DADOS. 

 

As entrevistas foram realizadas entre os dias 29 de setembro a 22 de outubro 

de 2019, como parte metodológica para obtenção de dados qualitativos e 

quantitativos aplicados a doze produtores rurais do município de Santana do 

Livramento, abrangendo ambas as áreas distintas geomorfológicas do município, 

arenito e basáltico. Os entrevistados escolhidos foram produtores pecuaristas 

destinados ao corte e leite, sendo que 16% destes também cultivam soja 

concomitante a pecuária.             

As entrevistas foram realizadas in loco e pessoalmente, com duração média 

de 70 minutos, bem participativas e comunicativas, de acordo com as instruções do 

Garcia Filho (2009), nenhum dos produtores se opôs ou se constrangeram, abaixo 

relataremos de forma objetiva e cronológica a metodológica de cada entrevista. 

Dia 29 de setembro 2019 na UPA 1 - (Unidade de Produção Pecuária) 

propriedade no 2º Distrito do Upamaruty, à 52 km da cidade de Santana do 

Livramento, na região de arenito com 247 ha, 200 ha de campo nativo natural e 47 

ha com áreas de pastagens estivais e hibernais, ocupada somente para a pecuária 

de corte, ciclo completo. 

Dia 03 de outubro 2019 na UPA 2, propriedade localizada no Cerro Agudo 4º 

Distrito de Pampeiro, distante à 30 km da cidade de Santana do Livramento, inserida 

na região de arenito com 170 ha, sendo que destes 40 ha para pastagens de verão 

e inverno, ocupada somente para produção de gado de corte, ciclo completo. 
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Dia 09 de outubro 2019 na UPA 3, propriedade localizada na região de 

Pampeiro à 70 km do centro de Santana do Livramento, área de arenito e o perfil 

fundiário é grande produtor pecuarista familiar, com uma área produtiva de 1400 ha, 

destes 25% utilizado para lavoura de soja, são 350 ha, onde é cultivada lavoura de 

soja em consórcio com a pecuária de corte, após a colheita da lavoura é colocado o 

gado, para alimentar-se da restiva deixada pela soja. 

Dia 09 de outubro 2019 na UPA 4, propriedade localizada no Ibicuí, 

Assentamento Esperança da Fronteira à 50 km do centro da cidade de Santana do 

livramento, propriedade oriunda do Assentamento da Reforma Agrária do município, 

com 26.66 ha de área, com 8 ha com gado leiteiro e 18 ha arrendado para a 

produção de soja, a área é de arenito, com campo nativo e lavoura de grãos, e 

fruticultura. 

Dia 11 de outubro ,2019 UPA 5, propriedade localizada no Assentamento 

Cerro dos Munhós “Liberdade para o Futuro”, na área de arenito, distante à 25 km 

do centro da cidade, 22 ha de área, com atividade de pecuária leiteira, com campo 

nativo natural e lavoura de milho para a alimentação do gado no inverno, “silagem”. 

Dia 11 de outubro, 2019, UPA 6, propriedade localizada na região de arenito 

cerca de 40 km da cidade no Assentamento Torrão Nossa Sra da Conceição, com 

atividade de pecuária leiteira, a área da propriedade é de 24,75 ha, com atividade 

leiteira, pastagens, e pequenos animais, toda área é de campo nativo melhorado. 

Dia 11 de outubro, 2019, UPA 7, propriedade localizada na Tafona, cerca de 

20 Km da cidade de Santana do Livramento, região de arenito, com 65 ha de área 

de campo nativo, e mais 30 ha arrendado para pastagem, toda utilizada para 

pecuária leiteira. 

Dia 13 de outubro, 2019 UPA 8, propriedade localizada no Assentamento São 

Leopoldo “Reforma Agrária”, distante da cidade cerca de 40 km, com 54 ha de área 

produtiva de gado leiteiro, este em parceria com o pai, 27 ha (pai) e 27 ha (filho), 

área de arenito com campo nativo melhorado, pastagens de verão e de inverno. 

Dia 14 de outubro, 2019 UPA 9, propriedade localizada no 6º Distrito do 

Espinilho “Coxilha Negra”, distante à 48 km da cidade de Santana do Livramento, 

com 530 ha, região de basalto, a propriedade tem atividade de pecuária de corte, 

com ciclo completo, com 450 ha, de campo nativo, 50 ha, de pastagens de verão e 

inverno, e 30 ha de campo melhorado. 
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Dia 15 de outubro, 2019, UPA 10, propriedade localizada no 6º Distrito 

Espinilho (Sarandi), distante cerca de 70 km da cidade de Santana do Livramento, 

região de basalto, a propriedade possui 680 ha, toda área de campo nativo, a 

atividade é de pecuária de corte, ciclo completo e ovinocultura. 

Dia 17 de outubro, 2029, UPA 11, propriedade localizada cerca de 23 km de 

distância da cidade, no Assentamento Cerro dos Munhós, com 23 ha, mais 25 ha, 

formando 48 ha ao todo (parceria), em uma área de arenito, com a atividade de 

pecuária leiteira, com pastagens de verão e inverno, e campo melhorado, há 

também produção de pequenos animais para o auto consumo, e hortaliças. 

Dia 22 de outubro, 2019, UPA 12, propriedade localizada no Passo do Forno, 

distante cerca de 20 km da cidade de Santana do Livramento, a região é de arenito, 

e a propriedade tem como atividade principal a pecuária de corte ciclo completo, 

com uma área de 50 ha de campo nativo melhorado e 8 ha, de pastagens de inverno 

e verão. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 O PROCESSO DE OCUPAÇÃO DA SOJA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO 

 

Através das entrevistas conforme apênice A, foi possível obter parâmetros, 

sobre o avanço da soja na região da campanha, podendo assim, evidenciar 

mudanças na bovinocultura de corte identificada pelos pecuaristas. Discorrer sobre 

os resultados nos aspectos produtivos, socioeconômicos e ambientais no pampa 

gaúcho. Destacando fatores tais quais fortalecem seus laços na atividade pecuária, 

manter-se na atividade, ou arrendar suas terras para o cultivo de soja, substituindo a 

pecuária e inserindo lavouras de grãos em suas áreas. 

A soja na região da campanha, em particular no município de Santana do 

Livramento, segundo dados do IBGE (2018), teve uma evolução a partir dos anos 

1988, anteriormente não houve registro de plantio de soja nessa região, a partir 

desse ano pode-se contabilizar as primeiras lavouras de soja, inicialmente com 5000 

ha em 1988. A expansão da soja também deu-se pelo fomento da economia na 

questão de produtos agrícolas de commodities, impulsionado pelo mercado externo 

e as grandes empresas, que deu uma nova visão para os produtores, visando uma 
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nova forma de produção e transformando o espaço rural como um todo, como 

sinônimo de “desenvolvimento”, e esse processo vem se abrangendo na região da 

campanha gaúcha, um processo político, social e econômico. 

[...] Um amplo processo social e político, pelo qual os valores 
mercantis são construídos e atribuídos a objetos rurais e 
agrícolas, artefatos e pessoas. Ela não representa um processo 
único e universal que transforma somente o trabalho em 
agricultura (tal sugerido na literatura marxista sobre o 
desenvolvimento agrário). Trata-se, ao contrário, de um 
fenômeno diversamente construído, em torno do qual os 
processos de desenvolvimento coalescem e generalizam 
(MARSDEN, 1995, p.293). 

 
 Assim sendo, esse processo toma forma a partir da revolução verde, coma 

abrangência e o fomento de que o mercado exige para produção em escalas cada 

vez maiores, como podemos ver no Quadro 1, a evolução da monocultura de soja, 

como um extrativismo agrícola no município de Santana do Livramento, região da 

campanha gaúcha, processo esse que vem sendo expandido de maneira rápida, 

mudando a paisagem natural do pampa. 

O rótulo de extrativismo neste caso é pertinente porque se trata da extração 

de enormes recursos naturais direcionados à exportação, como matéria-prima, sem 

grandes processamentos, e subordinados aos mercados globais, por meio de 

corporações multinacionais. Isto pode ser observado em especial no cultivo da soja, 

baseado em variedades transgênicas, no amplo uso de mecanização, herbicidas 

químicos, no escasso ou inexistente beneficiamento e na exportação como 

commodity (GUDYNAS 2009 p 306). 
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Gráfico 1 -  Evolução da soja em hectares no município de Santana do Livramento. 

 
 

Fonte: IBGE- Produção Agrícola Municipal (2018). 

 Como pode-se observar houve uma variação nas áreas plantadas desde 

1988, algumas quedas bruscas em meados dos anos de 1992 a 2003, eventos que 

podem ser climáticos para queda brusca nas áreas plantadas, não se tem registros 

do que deve ter afetado a produção nesse período, a partir deste período houve um 

aumento nas áreas produtivas no município, com um avanço considerável em 2017 

e 2018, equivalentes 45.000 ha plantados no Município.  

 Quanto a produção agrícola da soja no município de Santana do Livramento 

podemos observar sua evolução nos últimos dez anos conforme Quadro 1, em 

comparação a área plantada e a produção em Kg/há, podemos avaliar que houve 

maior evolução produtiva por área plantada, essa afirmativa se dá pelo 

melhoramento genético e de sementes mais resistentes às doenças e pragas da 

lavoura. 

Quadro 1- Rendimento da soja em Kg/há em Santana do Livramento 

Rendimento da soja/há em Santana do   Livramento 

Ano Tn/ha Ano Tn/há Ano Tn/ha Ano Tn/ha 

2009 1500 2012 1800 2015 2400 2018 1800 

2010 1500 2013 2400 2016 2400 
  

2011 1800 2014 2400 2017 2700 
  

Fonte: EMATER (2019). 

    Conforme dados da EMATER/RS, houve um aumento gradativo em 

produção de soja no município, sendo que no último ano informado a produção caiu 
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drasticamente, devido a efeitos climáticos no plantio, a produção foi reduzida pela 

metade. 

 

4.2. QUEM SÃO OS PRODUTORES? QUAIS SÃO OS IMPACTOS PROVOVADOS 

PELA SOJA NOS SISTEMAS PRODUTIVOS?  

 

Os produtores em sua maioria são os proprietários das terras, adquiridas por 

herança, compradas ou cedidas pelo INCRA através do MST e da reforma agrária. A 

atividade que se correspondente no trabalho é referente a  bovinocultura para corte 

e leite, podendo ser acompanhada ou não do cultivo da soja. Atividade essa, 

conservacionista na região da campanha, onde por muitas décadas foi a principal 

fonte econômica do município especializando-se  pela produção de carne de 

excelente qualidade, apropriando-se de um ecossistema que beneficiou essa 

cultura. Desta forma tornou-se referência no maundo em qualidade de carne e leite, 

entretanto ameaçadas pelo monocultivo de soja, que vem se alastrando na região, 

ocupando espaços que antes eram somente utilizados com práticas tradicionais de 

pecuária, carro chefe da economia da região.. 

Com famílias tradicionais desta região da campanha gaúcha, e seus 

pequenos produtores que exerciam essa prática por tradição, com satisfação pelo 

saber fazer, ou  pelo sustento e lucratividade, de uma forma sustentável e segura 

que não ameaçava o ecossistema existente na região, pois o que o gado retirava, 

era também reposto, não deixa de ser também um  extrativismo, porém menos 

ameaçador para o ecossistema, pois a ciclagem de nutrientes se dava de forma 

simples e natural, a semente através do esterco bovino era novamente devolvida ao 

solo forrmando um banco de sementes, não sendo extinta como é no caso da soja, 

mas germinando novamente como parte do processo. Agora, contudo, com a soja 

não há essa sinergia, uma vez que exporta nutrientes e não os repõe conforme a 

quantidade retirada do solo, quebrando assim os ciclos naturais. Deve-se plantar 

soja? Pode desde que haja no entanto com um enfoque que vise a sustentabilidade, 

e não de maneira convencionalista aplicada, a economia deve ser direcionada a 

preservação do meio ambiente, segundo Vásquez (2011), e que respeite as 

atividades tradicionais e seus produtores.  
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4.2.1 Características sociais dos entrevistados  

 

Questões como faixa etaria, gênero e nível de escolaridade são dados 

simples de serem coletados em entrevistas, de forma muio objetivas e discretas, 

porém , permitem se  avaliar fatores muitos internos, como raizes culturais, tradições 

regionais e dificuldades de persistência no campo. Além de nortear em relação aos 

grupos e perfis dos entrevistados de forma socioeconomica primária.  Tendo isto em 

vista, no Quadro 2, abaixo, estão os dados coletados nas entrevistas realizadas. 

Quadro 2- Perfil social dos (as) entrevistados (as) - Gênero, faixa etária, 
escolaridade. 

Gênero N % 

Feminino 1 9,1 

Masculino 11 91,7 

Total 12 100 

Faixa Etária (anos) Nº % 

0 a 20 anos 0 0,0 

21 a 30 anos 2 17,0 

31 a 40 anos 3 25,0 

41 a 50 anos 0 0,0 

51 a 60 anos 3 25,0 

Acima de 60 4 33,03 

Total 12 100 

Escolaridade N° % 

Sem Instrução 0 0,0 

Ensino fundamental 0 0,0 

Ensino fundamental Inc. 3 25,0 

Ensino médio 2 16,6 

Ensino médio Inc. 1 8,3 

Ensino superior 3 25,0 

Ens. superior inc. 3 25,0 

   

   

Pós graduação 0 0,0 

Ensino técnico 0 0,0 
        Fonte: Autor (2019). 

Na educação é outro fato que se pode avaliar a questão da faixa etária, houve 

aumento de graduados, pelas oportunidades que nos últimos anos foi dada, para 

que o homem do campo não importando a questão socioeconômica, pudesse 

estudar e formar-se em uma univercidade, essa conquista foi nas últimas décadas, 

com governos que abriram oportnidades para pessoas de maior vulnerabilidade 
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social, fortalecendo as instituições e promovendo a “globalização” e a 

“competitividade”, Gudynas (2009), oportunizando classes mais pobres cursar uma 

faculdade, e isso mostra os números conforme Quadro 3. 

No Quadro 3, pode-se observar primeiramente a questão de gêneros, onde o 

gênero femenino tem uma porcentagem mínima referente ao gênero masculino, 

esse número não se reflete na questão do trabalho diário na propriedade e sim por 

uma questão tradicional de modo patronal. Em virtude disto as mulheres possuem 

um grande porcentual de contribuição nas atividades diárias de uma propriedade 

rural, muitas delas vão ao campo, sendo responsáveis por toda parte administrativa 

das sedes das propriedades acentuando o patriarcado como uma grande cultura 

ainda existente em nossa região, que por muitas vezes citada como machista e 

conservadora.  

Entende-se gênero de vida por um conjunto coletivo de atividades 

transmitidas e consolidadas pela tradição, graças às quais um grupo humano 

assegura sua existência em um meio determinado. Um conjunto de técnicas 

adaptativas do homem e do meio, no que comportam de elementos mentais e 

intelectuais. O gênero de vida oferece o máximo de estabilidade em sociedades 

submetidas à tirania de um meio natural muito especificado (criadores nômades do 

deserto, esquimós). À medida que os homens vão se emancipando dessa sujeição à 

natureza, o centro da vida se desloca,  Fontoura (2016), a noção de gênero de vida 

se preenchendo - como acabamos de sugerir - de elementos sociais (MAX SORRE, 

1967, p.140). 

Dessa forma é possível observar ainda a forma patriarcal nas propriedades, 

embora na atualidade o gênero femenino tem lutado para conquistar seu espaço, 

pelos direitos iguais e pela desigualdade social. Porém ainda podemos observar 

fatos que não alteram essas conquistas, embora sabendo a grande importância da 

mulher no sistema produtivo, com uma colaboração equiparada à qualquer outro 

trabalhador, e que muitas vezes é esquecida ou depreciada por uma forma ainda 

atrasada de acompanhar as mudanças que houve na questão social (MILLET,1969, 

p. 58). 

O que fica muito evidente no único caso existente de uma mulher responder 

pela propriedade no trabalho de pesquisa, o gênero feminino é uma assentada da 

Reforma Agrária de Santana do Livramento, com a propriedade registrada em seu 

nome, é uma mulher produtiva, é uma lider nata e respeitada em seu assentamento 
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que conquistou com seus méritos com muita luta e uma posição de destaque frente 

a seus comandados, é reconhecida no município como uma grande liderança, não 

se importando com a idade, estudou, formou-se em uma instituição de ensino 

superior voltada para os pequenos produtores, é pós-graduada, e com uma visão 

ampla em sustentabilidade, e de abrangência da atividade leiteira da região. Dedica-

se não apenas à sua propriedade, mas também, a frente administrativa de uma 

cooperativa forte (COPERFORTE) de nome e ação na região, destinada a 

produções rurais. 

Quanto ao perfil social dos entrevistados se nota diversidade na faixa etária, 

contendo a predominância, de maior idade frente as propriedades. A faixa etária dos 

proprietários atingem uma casa de 17% de 20-30 anos, 35% até 50 anos, e outros 

25% de 50-60 anos, e 33% mais de 60 anos, e isto mostra em números que as 

prorpiedades estão bem diversificadas quanto a idade, sendo que a idade mais 

produtiva do homem é de 20 a 50 anos, no Brasil a força de trabalho segundo a 

faixa etária produtiva, 90,8 milhões estão ocupadas, e 11,6 milhões estão 

desocupadas Pnad, 2016 (Pesquisa Nacional pos Amostra de Domicílios). 

Analisando os 33%  que estão acima dos 60 anos, persebe-se que os filhos 

ainda não estão envolvidos na atividade, ou não fazem parte desse sistema 

produtivo. Ao  questioná-los sobre quem seriam seus sucessores, muitos 

responderam que a atividade no futuro estaria ameaçada de não continuar, por falta 

de interesse ou por estarem já estabelecidos em outras profissões como, 

advogados, médicos, ou simplismente trabalhando nos grandes centros urbanos e 

recebendo salário comecial, nessa questão a vida na cidade torna-se mais atrativa, 

do que os trabalhos no campo que exigem uma maior força bruta e mais 

desgastante fisicamente.  

Há probabilidade de estarem na cidade ocupando espaços urbanos, com 

alguma atividade que não é a pecuária, em trabalhos ou cursando o ensino médio 

ou uma universidade, já que se abriu as oportunidades para que pudessem estudar, 

porém após os a conclusão dos estudos muitos não retornam mais para o campo, 

por isso a idade dos proprietários maiores de 60 anos têm uma porcentagem maior, 

os dados divulgados (IBGE 2017) do  Censo Agropecuário,  em que resultados 

preliminares de 2017 confirmam tendência de falta de renovação no interior 

brasileiro, revela um campo cada vez mais envelhecido, os jovens estão nas cidades 

e não querem voltar para o campo, com raras exceções.  
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A  respeito da escolaridade  pode-se perceber que houve um avanço nas 

últimas décadas, ainda que muitos no interior do nosso país e até mesmo no estado 

sejam analfabetos, embora o índice de alfabetismo na população brasileira com 

idade maior que 15 anos tenha caído de 7,2% para 7,0%, ainda estamos longe de 

alcansar índices satisfatórios (IBGE, 2017), porém houve um avanço considerável, 

quanto ao analfabetismo, com governos que insentivaram a educação das classes 

mais vulneráveis, principalmnete em regiões que progrediram na questão da 

desigualdade social. As  oportunidades propostas durante os governos de 

presidencia do Luiz Inácio Lula da Silva e da Dilma Rousseff, (2003/2015), 

contribuiram  para o ingresso nas universidades por parte de governos esquerdistas 

foram assimiladas por grande parte da população, com o ingresso de jovens e de 

meia idade nas universidades que puderam ter a oportunidade de realizar o sonho 

de formar-se nas academias deste país.   

Dado  avanço na educação, oportunizou aos jovens outras possibilidades 

para sairairem do campo para cidadenaqual estavam somenrte na  rotina diária de 

produção pecuária de corte ou leiteira, ou também nas lavouras, para estarem 

estudando nas cidades, e que hoje podem retornar e ajudar seus pais no campo e 

ter instrução para até mesmo acessar linhas de créditos e politicas púbilas que 

viabilizem a propriedade e possam alcançar maior renda e produtividade, pelo uso 

da ciência e tecnologia e conhecimento adquirido aliado ao empírico que possuem.  

Foram entrevistados 12 pessoas ,sendo que duas da idade entre 30-50 

anos,na qual  tiveram acesso a graduação pela Universidade Estadual do Rio 

grande do Sul, e hoje trabalham em áreas rurais, onde aplicam seu conhecimentos 

adquiridos em suas propriedades e consultoria a outras nas áreas onde residem. E 

somente um deles que concluiu a pós-graduação, 03 dos entrevistados não 

completaram o ensino fundamental.e 2 completaram o ensino medio. Estudos 

mostram que quatorze das 27 unidades da federação, porém, já conseguiram 

alcançar a meta do PNE ( Plano Nacional de Educação) , mas o abismo regional 

ainda é grande, principalmente no Nordeste, que registrou a maior taxa entre as 

regiões, 14,5%. As menores foram no Sul e Sudeste, que registraram 3,5% cada. No 

Centro-Oeste e Norte, os índices ficaram em 5,2% e 8,0%, respectivamente, 

segundo dados (IBGE, 2017) 
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4.2.2 Perfil fundiário e produtivo   

 

Gráfico 2 - Situação fundiária dos estabelecimentos investigados. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 
Conforme o Gráfico 2, o perfil fundiário, pode-se analisar que 58% dos 

produtores possuem área própria sem nenhum tipo de arrendamento de ou para 

terceiros, são áreas adquiridas por herança ou compradas de terceiros, algumas 

dessas propriedades estão vinculadas à Reforma Agrária pelo INCRA, são 

assentados que pelo MST conquistaram seus lotes e começaram a produzir na 

região, em sua maioria vindos do norte do Estado, com outro tipo de atividade 

agrícola, e aqui encontraram inúmeras dificuldade para adaptar-se em um solo com 

menor fertilidade que os solos da região norte do RS. 

   Produtores com área própria que arrendam para terceiros estão em 8%, em 

sua maioria arrendam para o cultivo de soja, como uma renda extra por produção, 

arrendam uma parte de suas terras para essa atividade, pela renda e menor tempo 

para obter lucratividade, esse tipo de arrendamento tem-se notado em inúmeras 

propriedades, como um fomento do mercado de monocultivo de soja na região, 

através de uma empresa AGROSOJA (Agrosoja Sant’Ana Comércio de Produtos 

Agrícolas), beneficiando os agricultores com o pacote de sementes e outros 

insumos. Além da  assistência técnica para produzir em suas terras como forma de 

exploração da fertilidade do solo e exportação de nutrientes do solo,  com isso os 

pequenos pecuaristas e agricultores ,que muitas vezes estão endividados, acabam 

sendo atraídos pela oferta de um cultivo com um ciclo mais rápido e um ganho por 

hectare mais atraente. 

 Deste modo existem muitos pecuariatas , dependendo dessa atividade como 

forma de renda,  na qual migraram vendendo seu gado e abandonando outras 

58%

17%

8%

17% Própria

Própria arrendada
de terceiros

Própria arrendada
para terceiros

Própria e parceria
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atividades para cultivarem a soja, é uma maneira atraente de ganho para os 

pequenos produtores que por vezes estavam endividados ou com problemas para 

produzir pelo alto valor e insumos e a mão de obra escassa, e isto reflete nos 

avanços dos monocultivos como desterritorialização e fragmentação territorial. 

[...] as monoculturas de exportação desencadeiam profundos impactos 
territoriais. Em muitos casos, representam a chegada, em áreas remotas, de 
contingentes de operários e técnicos e seus equipamentos, voltando a criar 
economias de enclave. Este processo determina e fortalece um processo de 
“desterritorialização”, no qual o Estado não consegue garantir sua presença 
de forma adequada e homogênea em todo o território e se vê limitado na 
proteção dos direitos dos cidadãos ou na prestação de serviços públicos 
mas, ao mesmo tempo, é muito ativo na promoção e defesa desses 
enclaves extrativistas (GUDYNAS 2009, p. 308). 

 
Outros 17% descritos são proprietários que arrendam de terceiros para 

fazerem pastagens para seu gado, são produtores que lotam seus campos e 

ultrapassam a capacidade de lotação. O consumo do gado vai além da oferta de 

pastagem, sendo em sua maioria de campo nativo. Com o clima típico da região 

sendo caracterizado pela seca no verão e o inverno rigoroso, a oferta de pastagem 

para o gado é defasada, acarretando na busca por terras para produção de 

pastagens, tanto estivais como hibernais.  

Quanto a áreas próprias e de parceria, nesse caso são 17% de produtores 

que de uma forma trabalham em parceria, são os pequenos produtores que 

possuem lotes com pequenas áreas e acabam se juntando para melhor uso da terra, 

geralmente pertencem às mesmas famílias e possuem atividades iguais, como 

produção de gado leiteiro, onde fazem melhoramento de campo em uma área para 

colocarem seus gados e aperfeiçoar o espaço para lotação. Essas parcerias são 

muito utilizadas pelos assentados que com lotes pequenos em média de 23 a 26 ha, 

unem-se para melhor aproveitamento de área e compartilham a mão de obra. 

Tabela 1- Medidas do tamanho da área dos estabelecimentos. 

Fonte: Autor (2019). 

Arrendamento para soja em sua maioria são áreas de médio e mínimo porte, 

em sua maioria são os assentados que por opção e assediados pela rentabilidade 

 Área Total Própria 
Arrendada 

de terceiros 
Arrendada 

para terceiros 
Parceria 

 

Média 311,1 272,8 21,7 18 188,5 

Mínimo 22 22 30 18 27 

Máximo 1750 1400 35 18 350 
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em um curto espaço de tempo são atraídos para a produção da soja, terras 

utilizadas antes para a agricultura e pecuária de autoconsumo e a venda do 

excesso, são hoje arrendadas boa parte para o cultivo de soja, vejamos que o 

mínimo que é 22 há, são os que arrendam para terceiros plantarem soja, usam suas 

terras e o aporte de nutrientes que nela existe, exportam e depois deixam esse solo 

impróprio para voltarem para suas atividades anteriores, as propriedades maiores 

que possuem produção de soja, usam para consorciação gado e soja, que por sinal 

um coopera com o outro, o gado depois da colheita da soja se alimenta com a 

restiva da soja, aproveitando o aporte de nitrogênio que a soja propicia no solo, 

fazendo com que haja uma simbiose entre a cultura e o gado, mas isso só é capaz 

de ser feito em grandes propriedades, onde há um espaço maior de aproveitamento 

tanto do gado quanto da soja, já em pequenas e médias propriedades torna-se 

inviável Figura 4, o melhor é conservar as pastagens de campo nativo. 

Figura 4- Medidas do tamanho da área dos estabelecimentos. 

 
     Fonte: Autor (2019). 
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Figura 5- Sistema de criação de gado de corte em campo nativo. 

 
   Fonte: Autor (2019). 

     

Figura 6- Sistema produtivo de gado leiteiro. 

 
            Fonte: Autor (2019). 
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Figura 7- Sistema de produção de soja no pampa gaúcho. 

 
    Fonte: IBAMA (2018). 
 

No Gráfico 3 está a representatividade das culturas dentro das propriedades 

em questão, a integração lavoura pecuária, sistemas homogênios tanto de gado de 

corte ou de leite são perceptíveis, ainda temos como maior parte a produção  o gado 

de corte, com a variável de 50% da atividade dentro da nossa região, que é 

tradicional nesse tipo de cultura, em segundo vimos a pecuária de leite com 34% de 

representatividade de produção entre os entrevistados, em terceiro já podemos 

observar o cutivo de soja em integração com a pecuária de corte e de leite, esses 

representam 16%, que já é considerável em um sistema produtivo tradicional que  é 

somente de campo nativo nessa região.  

Gráfico 3 - Sistemas Produtivos existentes na pesquisa. 

 
Fonte: Autor, 2019. 
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Esses sistemas consorciados de pecuária e soja, um complementa o outro, a 

troca simbiótica de serviços entre os dois sistemas é para os produtores uma 

complementação de renda e de aporte alimentar para o gado após a colheita. Mas 

para os produtores há uma certa cautela no que diz ao avanço desenfreado dessa 

cultura, pois o monocultivo na visão de commodities agrícola é inviável para a 

região, uma vez que aqui se encontra um bioma com espécies de gramíneas com 

aportes nutritivos que representam uma qualidade diferenciada na carne, tanto do 

gado como de ovinos, esse aporte de espécies nativas vêm sendo ameaçadas pelo 

avanço da soja na região, uma vez que o neoextrativismo toma conta de um novo 

território antes ainda não explorado com vastas lavouras de monocultiro, exceto o 

arroz, trigo e milho   

A soja é uma ameaça pelo avanço produtivo em pouco tempo e  isso requer 

uma atenção dos produtores ao introduzir em suas propriedades o pacote produtivo 

da soja que requer um exportação de nutrientes do solo, que por vezes não é 

reposto na mesma proporção, assim empobrecendo o solo em fertilidade e pelos 

agroquímicos usados causando danos na fauna edáfica, gerando impactos no 

sistema produtivo, econômico e social na região. Os agroquímicos sâo utilizados 

com alta frequência, pois a cultura é frequentemente atacada por  agentes 

patógenos, por insetos, as plantas invasoras causam desequilíbrio nas lavouras e a 

utilização de 2,4D, para o controle das plantas consideradas invasoras, com a 

pulverização  provoca a morte de abelhas, que promovem a polização cruzada de 

mais de 30 % das espécies nativas, inclusive da própria soja, como também a 

mamangava, única polinizadora do maracujá. Em contraponto a soja é um aporte de 

nitrogênio (N), para o solo, que em rotação com o milheto e milho, ou em 

consorciaçao com o azevém pode atribuir nutrientes e diminuir custos com uréia. 

Visto que as espécie do campo nativo, não dá aporte maior que 16 % de PB 

(proteína bruta), no ápce  para o gado, que em sua maioria necessita de 18 a 20% 

(BORGES, et al 2005 p 2204).       

 

4.3 IMPACTOS PROVOCADOS PELA EXPANSÃO DA SOJA SOBRE OS 

SISTEMAS PRODUTIVOS 

 

4.3.1 Impactos socioeconômicos e produtivos 
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Os impactos relacionados aos sistemas produtivos na qual está inserida a 

cultura da soja são os mais diversos encontrados no pampa, na parte social pode-se 

descrever a mudança de muitos produtores para o plantio de soja em suas 

propriedades, provocando assim um êxodo rural, produtores que estavam 

endividados em instituições financeira viram a opção de ganho em um curto espaço 

de tempo, o ciclo de produção de soja é rápido, e se tudo ocorre dentro do esperado 

a rentabilidade já vêm no primeiro ano de produção, enquanto o ciclo de produção 

do gado de corte e leiteiro é longo, muitas vezes por não terem opção de 

rentabilidade abandonam um sistema que estava consolidado por muitos anos, com 

campos naturais que somente usavam para a bovinocultura o ovinocultura, ou até 

mesmo para um sistema agrícola de autoconsumo.  

Outro problema social é o envelhecimento do patriarca e não ter quem possa 

dar continuação na propriedade, um dos exemplos é a falta de mão de obra familiar, 

o produtores estão envelhecendo no campo sem ter uma perspectiva de que seus 

filhos (herdeiros) darão continuidade, esses que por muitas vezes ao estudarem 

decidem por outras profissões, não retornando mais para o campo, para muitos é 

mais vantajoso trabalhar na cidade, e ter um emprego desejado, que o sacrifício do 

trabalho no campo, o conforto e salários atrativos acabam pesando em suas 

decisões, mas também há que queira prosseguir na atividade, buscando inovações 

e aperfeiçoando, o que já estava bem pode melhorar conforme o acréscimo do 

conhecimento, agregando valores no sistema produtivo, e não deixando que 

algumas culturas prejudiquem o solo, preservando o sistema natural de pastagem e 

fazendo melhoramento dos campos com pastagens naturais e de maneira 

sustentável, porém, o glifosato afetou as espécies estivais produtivas, as 

substituindo por gramíneas invernais de escassa produtividade, Porém, o glifosato 

afetou as espécies estivais produtivas, as substituindo por gramíneas invernais de 

escassa produtividade  (CARRIQUIRY; et al. 1994).  

O sistema de monocultivo na região ainda é recente, mas a mudança das 

paisagens já é notória, onde alguns anos atrás só se observava campos cheios de 

gado, lavouras de arroz e campo nativo, hoje temos uma visão de grandes 

plantações de soja, que chamamos o “deserto verde”, vastos tapetes verdes, 

produto de commodities, e por de trás, temos grandes corporações, empresas e 

multinacionais, que com seus pacotes atrativos acabam conquistando esse mercado 

agrícola, com exploração de terras antes nunca usadas para esse tipo de cultivo, e 
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que com isso, avançando as fronteiras agrícolas, que chegam aos territórios mais 

remotos, invadindo biomas e transformando economias com uma falsa lucratividade, 

que no futuro podem chorar as penas com  um solo sem nenhuma fertilidade, 

desertos e solos empobrecidos, e sem poder retornar para a atividade em que 

estava inserido, pois o banco se sementes de espécies nativas não existe mais, o 

solo estará completamente degradado e não há o que fazer, a não ser isolar a área 

e esperar por muitos anos para se reestabelecer, como podemos observar na Figura 

5, solo degradado no Saicã, no município de  Rosário do Sul, fronteira com 

Livramento.   

Charles e Ferreira (2000), diz que o coceito de degradação do solo engloba; 

destruição da Matéria Orgãnica, alteração na estrutura do solo, 

adensamento e compactação,, rebaixamento no perfil do solo, 

empobrecimento e acidez, e alteração da fauna edáfica microbiana. 

 

Figura 8- Solo degradado pelo manejo inadequado e monocultura de soja. 

 
     Fonte: EMATER (2016).  

 

4.3.2 Impactos ambientais 

 

Os impactos ambientais são os mais diversos, ainda é imperceptível aos 

produtores um impacto com maiores proporções na nossa região, porém ao 

questioná-los sobre alguma mudança que ocorreu no entorno da propriedade aos 

que tinham por vizinhos lavouras de soja, aí pode-se ouvir diversas observações 

feitas pelos próprios produtores, primeiramente eles observaram a questão do solo, 



53 

as áreas plantadas por alguns anos consecutivos pela soja tornaram-se terras 

impróprias para outra culturas, ficaram como desérticas e arenosas, sem cobertura 

de solo, e isso se dá pelos agroquímicos usados nas lavouras, que contaminam o 

solo, a fauna edáfica e o banco de sementes nativas que estavam no solo. 

Aprofundando o assunto ao serem questionados, se houve alguma anomalia 

na questão da fauna na região puderam observa que muitos animais nativos, 

roedores como preá (Cavia aperea), aves como perdiz (Rhynchotus rufescens) e 

abelhas nativas hoje não se veem com frequência como alguns anos atrás, o 

impacto torna-se perceptível quando é lembrado o que havia antes e o que há nesse 

momento, na questão hídrica, as nascentes dos rios estão sendo contaminadas, 

peixes que eram nativos dos rios, arroios e córregos estão escassos, o lençol 

freático na qual se esta inserido dentro deste bioma, também está ameaçado pe,la 

contaminação de agroquímicos utilizados nas lavouras, répteis como cobras que se 

alimentavam de roedores ,também em regiões de cultivo extensivo de soja acabam 

se afugentando e isso afeta diretamente a cadeia alimentar, que é um sistema 

complexo e trabalha em sincronia com o ecossistema existente. O avanço do cultivo 

de soja e de espécies de árvores e arbustos invasores, se destacam entre as 

principais ameaças para os ambientes de campos naturais do Rio Grande do Sul, 

em especial na região campanha, no pampa gaúcho, (ZALBA;  VILLAMIL, 2002, 

RICHARDSON et al. 2008).  

Ao serem questionados sobre qual a sua visão da soja na região, têm  se 

respostas diversas, talvez economicamente por um momento contribuiu para 

valorização das terras, antes não tanto valorizadas pela sua aptidão agrícola, mas 

que agora houve um acréscimo de valorização considerável, e a visão futura é que 

poderá sim, se expandir, mas que não competirá com o mercado da bovinocultura 

do município, que é a tradição dessa região, e a melhor forma de preservação deste 

ambiente é sem dúvida a forma como atualmente ele se apresenta, obtendo como 

fonte de recurso o próprio gado, conservando o banco de sementes de espécies 

nativas.  A produção animal em pastagens tem capacidade de gerar proteína animal 

funcional, ou seja, benéfico para a saúde humana em relação a proteína animal 

produzida em confinamentos, permitindo a esse sistema o potencial de desenvolver 

um produto diferenciado para a conquista de novos mercados (SOARES et al. 2005).  

Os pecuaristas que foram entrevistados, todos não têm nenhum projeto de 

investir na cultura de soja, para eles a soja é um complemento para o gado e não 
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têm interesse de mudar de atividade, ainda que possa ser de lucratividade não 

mudariam seu sistema produtivo, “Isso é o que sabemos fazer, e fazemos com 

satisfação e dedicação, resistiremos e não vai mudar tão cedo”, resposta de um 

produtor entrevistado. 

A escolha da continuidade do sistema de produção a ser aplicado na 

propriedade, normalmente, é definida de forma tradicional. Isto significa que o 

pecuarista segue o mesmo sistema que já vinha sendo utilizado pela família, sendo 

assim, mesmo que o sistema não venha a ser o mais rentável ou o mais produtivo, o 

pecuarista do estado acaba adotando as práticas de criação por cultura e/ou 

herança (MASSUQUETTI; RIBAS, 2008).  

Ao serem questionados se a soja compete com a atividade pecuária, os 

pecuaristas afirmaram que não compete com tal atividade  de corte, já a leiteira pode 

sim, ser um atrativo, pois, a atividade leiteira vem sofrendo pelo alto valor dos 

insumos (sementes, ração, milho, medicamentos, etc.), e a política de preços 

imposta pelo mercado para a produção de leite, também as normativas impostas 

pelo governo trazem uma discordância entre os produtores, por isso muitos 

produtores de gado leiteiro migraram para a soja, não por opção, mas sim pela 

dificuldade de permanecer na atividade com essa política de preço aplicada pelo 

mercado. 

As vulnerabilidades que os produtores estão enfrentado são, problemas com 

arrendamentos de terras, muitos proprietários de terras que antes arrendavam para 

colocarem gado por cabeça, hoje preferem arrendar para lavouras de soja, e isso é 

comprometedor para o sistema produtivo que as vezes precisam de áreas maiores 

para completarem o ciclo de produção, outro desafio é o alto valor dos insumos, o 

mercado é regido pelas políticas externas, exportação no caso do gado de corte, o 

mercado internacional está cada vez mais exigente quanto a qualidade da carne e 

isso acarreta no produtor um trabalho extra de aprimorar a qualidade genética do 

rebanho, com alto ganho de peso de carcaça, e qualidade e maciez da carne, 

quanto ao sabor o gado da região do pampa gaúcho tem a sua peculiaridade, pela 

qualidade de espécies de gramíneas do campo nativo natural, já para a pecuária 

leiteira os problemas são maiores como vimos em capítulos anteriores, porém frente 

ao cultivo de soja os produtores estão convictos que a atividade pecuária 

permanecerá e ainda com mais força; “ Acredita-se que esse ciclo vai passar, muitos 
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estão retornando para suas atividades, o monocultivo de soja não irá impactar a 

atividade pecuária da nossa região”. 

 

4.4. IMPACTOS DA PRESENÇA DA SOJA NA REGIÃO: ANÁLISE DO GRAU DE 

IMPORTÂNCIA 

 

Quanto ao grau de importância de alguns fatores de ocorrência da cultura da 

soja no município de Santana do Livramento, alguns se destacam pelo grau de 

maior importância, outros fatores tornam-se insignificantes e outros tem uma 

importância menor, o desequilíbrio que pode afetar um ecossistema deve ser levado 

em conta em uma pesquisa à campo, a oportunidade de podermos extrair 

informações são consideradas nesse momento, para que os resultados possam ser 

analisados de forma que possam responder alguns questionamentos antes ainda 

não expostos pelos produtores, portanto uma análise para ser significativa deve-se 

observar a variáveis que resultaram a pesquisa. 

 

Tabela 2- Fator de importância associados aos impactos dos fatores econômicos e 
produtivos (em percentual). 

 
* Nenhuma importância; ** Pouca importância; *** Importante; **** Muito importante 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

Os fatores socioeconômicos e produtivos têm como resultados, quanto ao 

êxodo rural considerou-se pelos produtores um fator de pouca importância, a soja 

não foi um fator determinante para o êxodo rural, uma vez que ao longo dos anos 

isso tem-se mostrado de forma contínua, portanto o problema é bem antigo, O 

Fator de Importância

Grau 

1*

Grau 

2**

Grau 

3**

Grau

 4**** Total (%)

Quanto ao impacto no êxodo rural? 25,0 33,3 16,7 25,0 100

Quanto a contratação de mão de obra? 16,7 25,0 25,0 33,3 100

Quanto a compra de animais? 41,7 25,0 33,3 0,0 100

Quanto a venda da produção (leite/gado/ovinos)? 16,7 25,0 41,7 16,7 100

Quanto a compra de terra? 8,3 8,3 33,3 50,0 100

Quanto ao arrendamento de terra? 0,0 0,0 50,0 50,0 100

Quanto as doenças dos animais? 66,7 16,7 16,7 0,0 100

Quanto ao aumento nos custos de produção? 16,7 8,3 33,3 41,7 100

Quanto a diminuição do rebanho de bovinos? 25,0 0,0 50,0 25,0 100

Quanto a produção na lavoura (grãos, subsistência)? 16,7 0,0 58,3 25,0 100
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intenso processo de mecanização das atividades agrícolas tem substituído a mão de 

obra humana, e com isso há pouca oferta de trabalho no campo, pela substituição 

da mão de obra, por a mecanização da agricultura. Os pequenos produtores que 

não conseguem mecanizar sua produção têm baixo rendimento de produtividade, o 

que os coloca em desvantagem no mercado (CERQUERIA, 2019). 

Na questão da mão de obra considerou-se pelos produtores um fator muito 

importante, por que muitos atraídos pela cultura da soja com seus maquinários 

deixaram de lado o campo, a pecuária por ser um trabalho de maior complexidade, 

no fator de ir a campo, independente de calor, frio, geada, chuva, e esse foi um fator 

determinante para o trabalho nas lavouras serem mais atraentes, o conforto de 

ocupar menor trabalho braçal, e a utilização de maquinários e tecnologia. 

Ao mesmo tempo em que a tecnologia é tida como um dos grandes fatores de 

transformação, essa mesma tecnologia não existe para todos, o que significa que 

em um mesmo ambiente (espaço físico e social) podem existir competições 

desiguais entre empresas, gerando exclusões sociais, desequilíbrios regionais, 

perda da gestão local e sustentável e redução do poder do Estado, resultando em 

uma nova dinâmica para a geração e sustentação do emprego, com exclusões de 

trabalhadores da própria possibilidade de vir a ter um emprego, porque se acham 

destituídos do potencial e da própria importância econômica (OLIVEIRA, 2017). 

Quanto a compra de animais não houve nenhuma influência da soja, continua 

a mesma oferta de animais do que outrora. "Aqui no pampa ele ainda encontra refúgio 

em propriedades em que pecuária é feita sobre campo nativo. Por isso que a 

conservação do pampa e dos campos naturais do extremo sul do país está nas mãos de 

proprietários provados", diz o biólogo Gleison Bank, da Fundação Zoobotânica do Rio 

Grande do Sul. Quanto a venda de produtos houve intervenção principalmente na 

bacia leiteira, com a entrada da soja houve interferência no  gado leiteiro, afetando a 

produção de leite, diminuindo os produtores na região, o alto valor de insumos e o 

baixo peço aplicados pelo mercado com os produtores foi um dos motivos 

importantes que desencadeou muita saída da atividade leiteira, e com esse fator 

houve um decréscimo de produção, mas já há indícios que a atividade está se 

reestabelecendo com alguns parâmetros que a soja vem apresentando e problemas 

que a empresa AGROSOJA vem apresentando, conforme relatado pela 

COOPERFORTE. Já a produção de gado de corte não houve nenhum tipo de 
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alteração, o mercado é consolidado tanto para compra quanto para a venda do 

produto. 

A compra de terras ficou mais complexa, o valor das terras aumentaram 

significativamente com a introdução da soja nas regiões de arenito, praticamente 

dobraram os valores do mercado imobiliário rural, e esse fator tem-se dado como 

grau muito importante para a aquisição de terras, mas ainda há resistência por 

produtores de gado em campo nativo, Figura 6. 

Figura 9- Cultivo de soja em contraste com o campo nativo região de arenito. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 
No mesmo sentido foi com os arrendamentos, nesse quesito se tem graus 3 e 

4 de importância, pois a preferência para arrendamentos passou para a soja, que é 

mais rentável, pagam por sacas/há, já o gado sendo cabeça/ha é menos vantajoso 

para os proprietários de terras que usam para arrendamento.       

Na questão de doenças de animais pela pesquisa a campo o grau de 

importância é baixo,  graus (1;2), não há indícios nenhum de doenças que possam 

ser em decorrência das lavouras de soja na questão saúde animal, portanto é 

praticamente insignificante esse quisito para os produtores.. 

Já os custos de produção alcançou graus (3;4), há uma unanimidade quanto 

ao alto preço de insumos para produzir, o ganho no produto final tem uma margem 

muito pequena e comparação ao alto custo de produção, os produtores de gado 

leiteiro são os mais afetados, pois precisão de subprodutos que não estão somente 

ligado as pastagens, mas ração, medicamentos, mão de obra diária, e isso reflete na 

hora da entrega do leite do para as empresas, o valor praticado pelo mercado não é 

compatível ao trabalho que se dá para a produção de leite, já quanto ao gado de 

corte esses valores baixam significativamente, mesmo assim há reclamação dos 
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produtores quando coloca-se as variáveis de custos fixos e variáveis (CAVALCANTI, 

2004).  

Quanto a diminuição do rebanho bovino, é fato afirmar que isso se deu 

somente na questão de gado leiteiro, quanto ao gado de corte não houve alteração, 

por essa razão é considerado grau 3 de importância ,conforme tabela 2 e 

principalmente na região de basalto, onde o solo é raso (Neossolo), a bovinocultura 

ainda é dominante, Figura 10. 

Figura 10- Campo nativo, região de basalto, bovinocultura. 

 
  Fonte: Autor (2019).               

 Considerando a importância da soja quanto a produção de produtos de 

subsistência, o grau avaliado (Tabela 3) ficou em 3 (importante), por que muitas 

lavouras pequenas de subsistência passaram a dar lugar em área para a soja, que é 

uma monocultura, e essa questão que falamos do neoextrativismo de monocultura, 

isso afeta o pequeno produtor familiar, (hortas, pomares de frutas, milho, feijão, 

mandioca etc.), nessa questão a soja é prejudicial, pois as pequenas lavouras de 

agricultores familiares passaram a não existir. 

Tabela 3- Fator de importância associados aos impactos dos fatores ambientais (em 
percentual). 

 
* Nenhuma importância; ** Pouca importância; *** Importante; **** Muito importante 
Fonte: Autor (2019). 

Nesta Tabela 3 avalia-se os resultados a campo dos entrevistados, são dados 

sumamente importantes para termos um parâmetro do que realmente o produtor 

está observando em mudanças no meio em que vivem em relação a introdução da 

soja em áreas antes utilizadas para lavouras de arroz, de subsistência e criação. Na 

Fator de vulnerabilidade

Grau 

1*

Grau 

2**

Grau 

3**

Grau

 4**** Total (%)

Quanto a diminuição dos campos nativos? 0,0 0,0 16,7 83,3 100

Quanto a degradação do solo? 0,0 0,0 41,7 58,3 100

Quanto a contaminação dos recursos hídricos? 16,7 8,3 16,7 58,3 100

Quanto aos danos à fauna nativa causados pela presença da soja? 0,0 16,7 25,0 58,3 100
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questão ambiental houve praticamente unanimidade entre os produtores, um 

exemplo disso, é a questão da diminuição dos campos nativos, conforme os 

entrevistados, a soja teve um grau de importância mais elevado, pois com a 

introdução da soja e cultivos sequenciados do grão o campo nativo, as espécies 

nativas vão diminuindo com a contaminação do solo com agroquímicos, e com isso 

áreas preservadas de campos naturais estão sendo ameaçadas nessa questão, é 

importante ressaltar que os maiores prejudicados e os mais importantes estão na 

questão dos fruticultores da região, que pela deriva dos agroquímicos secam-se os 

pomares gradativamente, causando um grande prejuízo para essa atividade na 

região, onde há produtores de videiras, cytrus,  oliveiras e outros.. 

Quanto a degradação do solo obteve grau de importância elevado, pois nas 

áreas que houve cultivo sequencial da soja o solo daquelas áreas ficou praticamente 

descoberto e com erosão, que depois causam as voçorocas, com a levada das 

águas das chuvas formando crateras nas áreas arenosas, e para recuperar esse 

solo deverá levar muitos anos, ou entrará em processo de arenização ou 

desertificação, o fator é sumamente importante nesse quisito. 

No fator recursos hídricos, no caso de Santana do Livramento está 

correlacionado ao Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce 

subterãnea do planeta, e a sua preservação refer-se diretamente a vida na terra, 

podemos observar nos entrevistados que há uma preocupação quando a 

contaminação de nascentes, de acordo com a observãncia dos memsos que em 

alguns rios e córregos da região algumas espécies de peixes estão deixando de 

existir, há uma diminuição considerável quanto algumas espécies, considerando 

também que para animais de bebem essa água também certamente estão de 

alguma forma se contaminando, os resíduos químicos entram no organismo 

humanos e animal e consequentemente trás algum tipo de intoxicação,mas as 

consequências são lentas e vem a médio e longo prazo, o custo é alto e sem 

prescedentes  

No tocante à fauna, os entrevistados classificaram em um grau muito 

importante, abelhas melíferas nativas, aves, mamíferos, répteis, etc., cujo hábitat 

exclusivo é o campo, Maturana (2001). Observou-se que diminuiram a insidência de 

alguns animais antes comuns e nativos da região, hoje naõ se vê mais com tanta 

frequência, e isso afeta a cadeia alimentar, como répteis, roedores e algumas aves 

de espécies nativas, é importante ressaltar que na entrevista ficou notório quando 



60 

questionados que em muitos casos começaram avaliar no memento do 

questionamento, e isso despertou o interesse pela entrevista. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho abordou o comportamento dos produtores pecuaristas frente às  

transforamações impostas pela cultura de soja no município de santana do 

Livramento região da campanha gaúcha, região esta que pertence ao Bioma Pampa, 

e que tem por referência uma diferenciação nos campos naturais “Campo Nativo”, 

com uma divercificação de espécies de gramíneas e uma fauna com espécies 

típicas desse bioma, dessa forma ,trata-se nesse trabalho de que forma os impactos 

refletidos junto a esses pecuaristas veio afetar de alguma forma suas propriedades. 

 A proposta  deste trabalho foi conduzida pelo Orientador, com a finalidade de 

avaliar os produtores de maneira que pudessem contribuir com informações precisas 

para tal projeto , assim sendo, as transformações percebidas pelos produtores que 

de alguma forma tenham impactado a região, em termos socioeconômicos e 

ambientais, que pelo neoextrativismo aplicado pelas grandes corporações, impondo 

uma produção escalonada de monocultura e mudando a paisagem natural da região 

e a exploração agrícola das terras. 

Assim, os objetivos específicos tomaram forma à medida que  se entendeu a 

visão dos produtores, quanto ao seu perfil fundiário, quanto tempo está na atividade, 

de que forma conserva sua área produtiva , se está satisfeito com a introdução forte 

da soja no município e que tipos de mudanças está percebendo nessa região. 

As respostas, a tais questionamentos com as entrevistas a campo, 

diretamente com os produtores nos deu o norte para esse trabalho, na qual nos 

posicionou numa visão de um sistema agrário complexo, que envolve uma série de 

variáveis que podemos avaliar, variáveis essas que na medida que o trabalho 

tomava forma, fomos entendendo a sua proposta. E a proposta maior foi trazer ao 

produtor uma abordagem antes ainda não observada a fundo, que ao questioná-los 

podemos ver o  que pensavam, promovendo um debate sobre a problemática, 

criando uma percepção mais detalhada do problema que está a frente de seus 

olhos, mas que, por não trazer à essa reflexão, não era de tal importância. À medida 

que a entrevista caminhava era visto por parte dos produtores o interesse em saber 
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ainda mais sobre essa questão, e como o processo de monocultura escalonada na 

região pode causar impactos, tanto social, econômico e ambiental.  

As mudanças estão aí, vastas áreas de terras com plantações enormes, 

infinitos tapetes verdes que se cruzam no horizonte, sim, um grande “deserto verde”, 

um novo extrator de riquezas naturais, que ao ser colhido leva consigo a maior 

riqueza que está no solo dessa região, deixando uma herança, que é a  

contaminação pelos agroquímicos que permanece ou persiste por algum tempo no 

solo, na qual trará danos tanto na fauna edáfica quanto nas reservas hídricas que 

estão no nosso subsolo. Quando olhamos para esse pampa gaúcho, nos 

orgulhamos pela diversidade que aqui existe, um ecossistema riquíssimo, 

abundância de espácies, vastos campos naturais, florestas em forma de túneis, com 

espácies típicas da região e uma fauna que em nenhum lugar do mundo é igual, 

tudo isso ameaçado pelo aumento das fronteiras agrícolas de modo convencional e 

que não tem compromisso com o modo sustentável de produzir. 

 Ressalva-se, a quem interessa esse tipo de cultura? De forma que não respeita os 

pequenos e seduz os grandes para que entreguem suas terras para esse cultivo, 

economicamente mais rentável, o pacote que vêm junto e o lucro que é rápido, mas 

o “depois”? Como será?. Tudo estará como antes?. As riquezas naturais, os 

campos, o solo, as espécies nativas da fauna e da flora ficarão intáctas?. A reposta 

ainda não temos mas olhando podemos ver algo obscuro à nossa frente. A soja é 

uma concorrente com a nossa cultura tradicional, e as empresas não estâo 

preocupadas com a preservação do meio ambiente, e já há sinais de desgaste dos 

solos, e contaminação pelos insumos químicos usados nessa atividade, mas esse 

trabalho advertiu os produtores nessa questão, e em sua maioria não pretendem 

mudar de atividade, priorisando o que é nosso.  

Há ,porém, como produzir de maneira mais sustentável. Existem sistemas de 

gestão de terras que aumenta a produção global, combina culturas agrícolas, 

culturas de árvores e plantas florestais e / ou animais simultaneamente ou 

sequencialmente, e aplica-se práticas de manejo compatíveis com o patrimônio 

cultural da população local (BENE; et al., 1977), é um sistema integrado de uso do 

solo baseado na combinação de arbustos e árvores com cultivos e/ou produção 

animal o qual a interação gera benefícios sociais, econômicos e ambientais e é 

viável para a preservação do ecossistema na qual estão inseridos, como exemplo 

para o Bioma Pampa na região da campanha gaúcha. 
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APÊNDICE A –  ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ____/____/_______ 

Nome do(a) entrevistado(a):  _______________ Idade:   

Proprietário(a)( x )  Filho(  )  Outro(  ):_________________   (  ) M   (  ) F 

Localidade e Distrito 

Telefone(s): 

Distância (em Km) da UPA da cidade:  

 

 

PARTE 1 - PERFIL SOCIAL, FUNDIÁRIO E PRODUTIVO 

 
01. Formação do(a) proprietário(a): 

(    ) Sem instrução  (    ) Ensino Fundamental (    ) Ensino Fundamental Incompleto 
(    ) Ensino Médio (    ) Ensino Médio Incompleto (    ) Ensino Técnico  

(  ) Ensino Superior(    ) Ensino Incompleto  

 
02. Qual o tempo de vivência da família na atividade produtiva? Anos:________ 

(    ) Menor que 10 anos  (    ) De 10 a 20 anos (    ) De 20 a 30 anos (  ) De 30 a 40 anos 

(    ) De 40 a 50 anos(    ) Mais de 50 anos 

 
03. Participa de alguma associação ou núcleo de produtores? 

(    ) Não     (    ) Sim   Qual? Cooperativa coperforte. 

 

04. Participa de algum sindicato? 

(  ) Não     (    ) Sim   Qual?________________________ 

 

05. Situação fundiária 

Situação fundiária Área (ha) 

Área Total   

Área Própria  

Área Lavoura  

Área  Pecuária  

Área 
Arrendamento* 

De terceiros  

Para terceiros  

Área Parceria  

*Para quê: (  )Arroz  (   )Soja ( x )Bovino  (   ) Ovino     

*Outros: 
06.Uso da área na UPA 

Área Hectares 

Campo nativo  

Campo nativo melhorado   

Pastagem verão  

Pastagem inverno  

Arroz  

Soja  

Silvicultura  

Outro___________________________  
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07. Quais atividades produtivas são realizadas na propriedade e quanto representa de 

renda anual? 

 

a) (  ) pecuária de corte______  renda (%) b) (  ) pecuária leiteira  100  renda (%) 
c) (  ) lavoura soja ______  renda (%) d) (  ) lavoura arroz   ______  renda (%) 
e) (  ) Agroindústria ______  renda (%) f) (  ) Horta  ______  renda (%) 
g) (  )Pequenos animais   ______  renda (%) h) Outro:_______   ______ renda (%) 
 

08. Sistema de criação: 

Ovinos de corte: (  ) não    (    ) sim        Raça: 

Ovinos de lã: (  ) não    (    ) sim             Raça: 

 

Bovinos de leite: (    ) não    (    ) sim        Raça 

Bovinos de corte: (   ) não    (    ) sim Raça: 

Suíno: (    ) não    (    ) sim  

Aves:  (    ) não    (   ) sim  
 

 

 

09. Rendas total da família:  

 

Produção pecuária  _____% Agroindústria familiar  _____ % 

Produção agrícola  _____ % Aposentadoria ou pensão  ____ % 

Trabalho agrícola para terceiros 
(temporário ou fixo)  

 

_____ % 

Programa transferência renda 
(bolsa família etc) 

 

_____ % 

Trabalho não agrícola (indústria, 
comércio, serviço)  

 

_____ % 

Arrendamento áreas   

_____ % 

Artesanato/manufatura _____ % Doações _____ % 

Turismo rural  _____ % Outras fontes _____ % 

 
10. Gostaria que os filhos seguissem a profissão? 

a) (  ) Sim 

b) (  ) Não 
c) (  ) Não sabe 

 

11. Prevê que algum membro da família continuará a trabalhar na propriedade? 

a) (  ) Sim 
b) (  ) Não 

c) (  ) Não sabe 

 
12. Motivação principal para se dedicarem às atividades produtivas 

a) (  ) Tradição     

b) (  ) Satisfação 
c) (  ) Atividade segura  

d) (  ) Lucro 

e) (  ) Subsistência 

f) (  ) Sustento 
g) (   ) Única alternativa 

h) (   ) Outro________________________________ 

 

13. Satisfação em relação  às atividades produtivas 
a) (  ) Muito satisfeito     

b) (  ) Satisfeito 

c) (  ) Insatisfeito 
d) (  ) Não respondeu 

 

 

14. Objetivo em relação às atividades produtivas 
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14. Objetivo em relação às atividades produtivas 

a) ( ) Quer permanecer na atividade     

b) (  ) Planeja mudar de atividade  
c) (  ) Não sabe 

d) (  ) Outros__________________________________________________________________ 

e) (  ) não respondeu 

 
15. Se  pudesse, em que investiria prioritariamente? 

a) ( ) na criação de bovinos 

b) (  ) na criação de ovinos 
c) ( ) na atividade agrícola 

d) (  ) na compra de terras 

c) (  ) na melhoria das condições da moradia 

d) (  ) ajudaria os filhos 
c) (  ) atividade fora da propriedade 

d) (  ) não sabe/ não respondeu 

 

 

PARTE 2– IMPACTOS ASSOCIADOS A PRESENÇA DA SOJA NA UPA E NA 

REGIÃO 

Impactos socioeconômicos e produtivos 

16 
Impactos no êxodo rural?  

 

17 
Impactos na contração de mão de obra?  

 

18 
Impactos na compra de animais?  

 

19 

Impactos na venda da produção (leite/gado/ovinos)? 

 

 

20 

Impactos na compra de terra?  

 

 

21 

Impactos no arrendamento de terra?  

 

 

22 

Impactos na doença dos animais?  

 

 

23 

Impactos no aumento nos custos de produção?  

 

 

24 

Impactos na diminuição do rebanho de bovinos?  

 

 

25 
Impactos na produção da lavoura de outros cultivos (subsistência, etc)?  
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14. Objetivo em relação às atividades produtivas 

a) ( ) Quer permanecer na atividade     

b) (  ) Planeja mudar de atividade  
c) (  ) Não sabe 

d) (  ) Outros__________________________________________________________________ 

e) (  ) não respondeu 

 
15. Se  pudesse, em que investiria prioritariamente? 

a) ( ) na criação de bovinos 

b) (  ) na criação de ovinos 
c) ( ) na atividade agrícola 

d) (  ) na compra de terras 

c) (  ) na melhoria das condições da moradia 

d) (  ) ajudaria os filhos 
c) (  ) atividade fora da propriedade 

d) (  ) não sabe/ não respondeu 

 

 

PARTE 2– IMPACTOS ASSOCIADOS A PRESENÇA DA SOJA NA UPA E NA 

REGIÃO 

Impactos socioeconômicos e produtivos 

16 
Impactos no êxodo rural?  

 

17 
Impactos na contração de mão de obra?  

 

18 
Impactos na compra de animais?  

 

19 

Impactos na venda da produção (leite/gado/ovinos)? 

 

 

20 

Impactos na compra de terra?  

 

 

21 

Impactos no arrendamento de terra?  

 

 

22 

Impactos na doença dos animais?  

 

 

23 

Impactos no aumento nos custos de produção?  

 

 

24 

Impactos na diminuição do rebanho de bovinos?  

 

 

25 
Impactos na produção da lavoura de outros cultivos (subsistência, etc)?  
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Impactos  ambientais 

26 

Im 

pactos na diminuição dos campos nativos?  

 

27 
Impactos no solo? 

 

28 
Impactos nos recursos hídricos (nascentes, rios, sanga, etc)?  

 

29 
Impactos na fauna nativa?  

 

30. Qual sua visão sobre a soja na região?  

31. Você tem projeto de investir no cultivo da soja? 

32. A soja compete com a atividade pecuária (corte e/ou leiteira)? 

33. Quais os principais desafios que o (a) produtor (a) enfrenta hoje? 

33. Como vê o futuro da atividade pecuária (corte e/ou leiteira)? 

PARTE 3– GRAU DE IMPORTÂNCIA ASSOCIADOS AOS IMPACTOS DA 

PRESENÇA DA SOJA  

 
 

Grau de importância 

1  Nenhuma importância 

2  Pouca importância 

3 Importante 

4 Muito importante 

 

 

A Fatores socioeconômicos e produtivos 1 2 3 4 

1 Quanto ao impacto no êxodo rural? - Que grau de importância?     

2 Quanto a contratação de mão de obra? - Que grau de importância?     

3 Quanto a compra de animais? - Que grau de importância?     

4 Quanto a venda da produção (leite/gado/ovinos) - Que grau de importância?     

5 Quanto a compra de terra? - Que grau de importância?     

6 Quanto ao arrendamento de terra? - Que grau de importância?     

7 Quanto as doenças dos animais? - Que grau de importância?     

8 Quanto ao aumento nos custos de produção? - Que grau de importância?     

9 Quanto a diminuição do rebanho de bovinos? - Que grau de importância?     

10 
Quanto a produção na lavoura (grãos, subsistência) - Que grau de 

importância? 
    

 

  

B Fatores ambientais 1 2 3 4 

1 Quanto a diminuição dos campos nativos? - Que grau de importância?     

2 Quanto a degradação do solo - Que grau de importância?     

3 Quanto a contaminação dos recursos hídricos - Que grau de importância?     

4 
Quanto aos danos à fauna nativa causados pela presença da soja? - Que grau 

de importância? 
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