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A expansão do cultivo
da soja no Brasil através dos
dados oficiais
João Carlos Barrozo y Juliana Cristina da Rosa

RESUMO A expansão do cultivo da soja no Brasil ocorreu depois de 1940, quando passou a ser produzida para fins comerciais nos estados do sul do país. Com o aumento da
demanda pelo grão no mercado nacional e internacional, o cultivo foi expandido para o
centro oeste, sobretudo na década de 1970, quando novas variedades de sementes foram
desenvolvidas para se adaptarem ao bioma Cerrado. Na metade da década de 1990, uma
nova expansão ocorreu em direção à áreas de alguns estados do norte e nordeste do
Brasil, tendo como destaque a região conhecida como MATOPIBA. Essa expansão pode
ser visualizada pelos dados oficiais do IBGE que apontam as tendências desse processo
histórico, e esse artigo se baseou nesses dados para traçar o percurso e indicar uma
possível temporalidade para esse fenômeno social e histórico tão significativo para o Brasil.

The expansion of soybean cultivation in Brazil through official data
SUMMARY The expansion of soybean cultivation in Brazil occurred mainly after 1940, when
it began to be produced for commercial purposes in the southern states of the country.
With the growing demand for grain in the national and international markets, cultivation
was expanded to the Midwest, especially in the 1970s, when new seed varieties were
developed to adapt to the Cerrado biome. In the mid–1990s, a new expansion took place
towards the areas of some states of the North and Northeast of Brazil, with emphasis on
the region known as MATOPIBA. This expansion can be visualized by the official IBGE
data that indicate the trends of this historical process, and this article was based on these
data to trace the course and indicate a possible temporality for this social and historical
phenomenon so significant for Brazil.
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