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APRESENTAÇÃO 

Este documento faz parte de uma coleção de Documentos de 
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din4mica demográfica e meio ambiente no Brasil. 
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1. INTRODUÇÃO 

Conforme interpretação já bastante sedimentada na literatura, 
a expansão da fronteira agrícola tem exercido duas funções básicas 
no Brasil. Primeiro, tem servido sistematicamente como válvula de 
escape para as tensões sociais geradas em áreas agricolas 
tradicionais pela estagnação econômica, pelo crescimento 
demográfico e, sobretudo, pela rigidez da estrutura social 
concentradora. Segundo, a expansão da fronteira, num pais com 
recursos "inesgotáveis II de terra, tem permitido o incremento da 
produção agrícola sem alterar o sistema fundiário, nem as formas 
predominantes de organização social, nem a base tecnológica da 
estrutura dominante. 

Nas últimas décadas, porém, estas soluções tradicionais foram 
se esgotando rapidamente, em função das suas limitações intrinsecas 
mas, também, como resultado da entrada em cena de novos fatores. 
Este incluem a introdução de um pacote tecnológico modernizante na 
agricultura; mudanças rápidas nos padrões de crescimento e 
distribuição da população e; transformações na ordem 
pol1tico-econômica. o objetivo deste trabalho é examinar a evolução 
da fronteira agricola durante o periodo moderno, enfatizando as 
mudanças radicais no seu significado durante as últimas 
décadas. [ 1] 

2. A EVOLUÇÃO E O SIGNIFICADO HISTORICO DA EXPANSÃO DA FRONTEIRA NO 
BRASIL 

Ao preencher seu papel como válvula de escape para tensões 
sociais e como locus de expansão da produção agricola, as áreas de 
fronteira tem alterado significativamente os contornos da 
configuração espacial da economia brasileira. Conforme mostra 
Tabela 1, a área cultivada cresceu de 18.8 para 52.4 milhões de 
hectares entre 1940 e 1985. Ao mesmo tempo, o número de 
estabelecimentos agricolas subiu de 1.9 para 5.8 milhões, enquanto 
o pessoal ocupado na agricultura crescia de 11.3 para 23.2 milhões. 
Tais indicadores, evidentemente, refletem a incorporação 
progressiva e maciça de novas terras agricolas. 

1os segmentos 2 e 3 desse trabalho são baseados em George Martine - 
"Frontier expansion, agricultural modernization and population trends in 
Brazil" in Ronald Lee (ed) - Population, Food and Rural Development, 
Oxford University Presa (no prelo); e - "O significado demográfico da 
Fronteira Agrícola", Espaço e Debates, no. 13, p. 74-83, São Paulo, 1984. 
Estes documentos contêm bibliografia adicional sobre as questões tratadas 
sumariamente aqui. 
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Tabela l: Mudanças na Agropecuária Brasileira, 1940-85 

Data Área Cultivada No. de Estabeleci 
(em 000s de ha) mentes Agropecuarios 

(em OOOs) 

Pessoal Ocupado 
na Agropecuária 
(em 000s) 

1940 18.835 1.905 11.343 
1950 19.095 2.065 10.997 
1960 28.712 3.338 15.634 
1970 33.984 4.924 17.582 
1980 49.185 5.160 21.164 
1985 52.380 5.833 23.273 

Fonte: IBGE; Censos Agropecãrios, Rio de Janeiro (vários anos) 

Bastaria comparar um mapa da distribuição espacial da 
população em 1940, com outro de 1980, para visualizar o quanto esta 
ocupação progressiva do espaço tem significado para a 
interiorização e ocupação progressiva dos espaços internos. Esta 
expansão fronteiriça durante o período moderno (i.e. de 1930 em 
diante), pode ser dividida basicamente em três períodos, 
cronologica e espacialmente diferenciados. Embora seja claro que a 
ocupação das fronteiras não ocorre de maneira uniforme ou continua, 
a imagem de três ondas ou fases sucessivas de ocupação da fronteira 
corresponde a uma espécie de tipo-ideal, no sentido Weberiano, do 
avanço da fronteira. 

A primeira fase é constituída, basicamente, pela ocupação do 
conjunto de área cobrindo o oeste de São Paulo, o norte e oeste do 
Paraná, o oeste de Santa Catarina e o sudeste do então Mato Grosso. 
Este movimento de interiorização se efetuou progressivamente a 
partir da década de 30 e durou até meados da década de 60. Embora 
tenha suas origens no desmoronamento da economia cafeeira em 1930, 
essa fase se intensificou com a recuperação da economia agrícola no 
final daquela década. A região afetada se beneficiou de u~a série 
de vantagens claras: proximidade aos portos e aos mercados de São 
Paulo e Rio de Janeiro, boas terras agrícolas, experiência prática 
dos colonos e, pelo menos em termos dos padrões brasileiros, uma 
estrutura fundiária inicial mais equitativa. Graças à combinação 
desses fatores, a Fase 1 da fronteira moderna experimentou um 
crescimento populacional acelerado, particularmente durante as 
décadas de 40 e 50, devido ao influxo de migrantes de origem e 
destino rural. Embora o ritmo da imigração tenha diminuído a partir 
da segunda metade da década de 60, essa região tinha uma população, 
em 1970, 5 a 6 vezes maior que em 1930. 

A segunda grande onda fronteiriça ocorreu na faixa central do 
pais, abrangendo Goiás, Mato Grosso do Sul e Maranhão, a partir de 
meados da década de 40, até fins da década de 60. Esta região 
sofreu taxas bastante aceleradas de crescimento demográfico, em 
função das levas de imigração proporcionadas pelos esforços 
governamentais visando desenvolver esta região e da subsequente 
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transferência da fronteira agr1cola para esta faixa central. Vários 
investimentos governamentais, como a construção da nova capital em 
Goiânia, a construção de estradas ligando o Centro-oeste ao 
Sudeste, a construção de Brasilia e das estradas ligando esta 
capital ao Centro-Sul e a Belém, junto com as promessas de 
exploração da região amazônica, geraram expectativas nacionais, 
ajudando a estimular a ocupação dessa vasta região. Fluxos 
migratórios oriundos do Nordeste, Minas Gerais, Espirita Santo e, 
posteriormente, da Região Sul, contribuíram para o incremento 
significativo da participação de Goiás, Mato Grosso do Sul e 
Maranhão no total da população do pais. 

A última fase fronteiriça é a que se iniciou na vasta regiao 
amazônica durante a década de 70. A ocupação dessa última fronteira 
é consistente com a tradição de expansão interiorana progressiva, 
que prevaleceu durante meio-século, mas se distingue das anteriores 
pela ingerência decisiva do Estado nas iniciativas e nas decisões 
de como realizar essa ocupação. Centradas inicialmente na 
colonização intensiva da beira da Transamazônica, as iniciativas do 
Estado logo se transformaram numa ação de duplo sentido: atrair 
e/ou satisfazer o grande capital nas regiões anteriormente 
destinadas ao pequeno produtor e afunilar o fluxo migratório de 
pequenos agricultores para Rondônia e adjacências. Embora menos 
espetacular que o dos seus antecessores, o crescimento desta região 
fronteiriça foi muito acima das médias nacionais, em função da 
atração exercida sobre os migrantes-em-potencial pela região. 

3. IMPACTOS DOS MOVIMENTOS EM DIRECÃO À FRONTEIRA 

A importância desses três movimentos fronteiriços para a 
redistribuição da população, para a criação de oportunidades eco 
nômicas e ~ara o incremento da produção agricola é ressaltada na 
Tabela 2 [ ). Em conjunto, essas três regiões representavam, em 
1985, 31% de todos os estabelecimentos agropecuários (comparado com 
16% em 1940), 30% da área de lavoura (14% em 1940) e 29% do pessoal 
ocupado na agropecuária (13% em 1940). 

Em suma, não hã dúvida de que a expansão da fronteira 
propiciou a incorporação de novas áreas agr icolas à economia 
nacional, a diversificação do seus polos de crescimento e a 
desconcentração da sua população. 

2oevido às dificuldades operacionais de localizar e calcular índices de 
crescimento em cada um dos municípios envolvidos em cada uma das fases de 
expansão da fronteira (recorde-se que é justamente nas áreas de fronteira 
onde se verifica o desmembramento sucessivo de municípios), utilizam-se 
aqui informações a nível de Estado como proxy das três fases de fronteira. 
Assim, a Fase 1 é representada pelo Paraná, a Fase 2 por Goiás, Mato 
Grosso do Sul e Maranhão e, a Fase 3, por Rondônia, Amazonas, Pará, 
Roraima, Acre, Amapá e Mato Grosso. 
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Tabela 2: Participação de Três ~egiões de Fronteira Recente no Total de 
Estabelecimentos Agropecuãrios, Area Cultivada, Pessoal ocupado, Valor da 

Produção e População do Pais. Brasil, 1940 a 1985 

Area de 
Front. 

% do Pessoal 
ocupado 

\ do Valor 
da Prod. 

ida 
Pop. 

% dos Estabe 
cimentos 

% da Area 
Cultivada 

Paraná 
1940 
1950 
1960 
1970 
1975 
1980 
1985 

3.4 
4.3 
8.1 

11.3 
9.6 
7.9 
a.o 

4.1 
7.1 

11.9 
13.9 
14.1 
12.4 
11. 7 

2.3 
4.6 
8.2 

11.3 
10.2 
8.5 
7.9 

3.0 
4.1 
6.1 
7.4 

4.2 
* 
* 

12.3 
16.5 
12.S 

* 
6.4 

* 

Fase 2 
1940 
1950 
1960 
1970 
1975 
1980 
1985 

8.2 
8.2 

12.l 
12.4 
14.2 
13.6 
13.2 

4.5 
4.6 
7.4 
8.5 

12.3 
12.9 
14.8 

6.9 
6.5 

10.0 
12.8 
12.0 
12.8 
11.9 

5.6 
6.0 
8.0 
a.o 

5.6 
* 
* 

8.4 
9.4 

10.8 
* 

* 
8.7 

* 

Fase 3 c) 

1940 
1950 
1960 
1970 
1975 
1980 
1985 

4.5 
4.1 
4.7 
6.1 
7.9 
9.1 
9.9 

5.8 
1.5 
2.0 
2.6 
4.2 
6.7 
7.9 

3.7 
3.2 
3.9 
6.1 
8.2 
9.9 

11.1 

3.5 4.0 
4.0 
4.1 
4.5 

* 
* 

4.3 
3.7 
5.5 

* 

* 
5.9 

* 

Total 
1940 
1950 
1960 
1970 
1975 
1980 
1985 

16.1 
16.6 
24.9 
29.8 
31. 7 
30.6 
31.1 

14.4 
13.2 
21.3 
25.0 
30.6 
32.0 
34.4 

12.9 
14.3 
22.1 
28.6 
30.4 
31.2 
30.9 

13.3 
* 
* 

12.6 
14.1 
17.5 
19.9 25.0 

29.6 
28.8 

* 
* 

21. O 
* 

Fonte: IBGE, censos Agropecuários e Censos Demográficos, Rio de Janeiro (vários 
anos) 
Notas a. Inclui os Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. 

b. Cifras referentes aos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul são estimativas 
e. Inclui os Estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Para, Mato Grosso 
e os territórios de Roraima Amapá. 
* Não-disponivel 



Tabela 3 

Migração de OP.stino Rural para Três Regiões de Fronteira 
Comparada com o Total das Migrações Rural-Urbana no País em Cada Década. 

1 Migração Liquida de Destino significado Relativo da Migração 
Migração Rural-Urbana no Rural para de Destino Rural 

Pais(em milhões de 
1 Per iodo pessoas) 1 ! 1 como% J como % f COIIO \ 

Paraná Faae 2 Fase 3 de l de 1 de 1 

1940-50 3 llOO mil * * 13 % * * 
1950-60 7 800 mil 430 * 12 % 6 % * 
1960-70 13 * * * * * * 
1970-80 16 * * * * * * 

(J1 

* - migração líquida de destino rural negativa ou insignificante 
Fonte: Estimativas baseadas nos Censos Demográficos(ver advertências na Nota 3) 
Notas: ver Tabela 2 



6 

Entretanto, um exame mais cuidadoso da Tabela 2 e a comparação 
com os dados da Tabela 3 revelam que a ocupação de âreas "novas", 
embora venha incorporando regiões cada vez mais extensas, está se 
constituindo numa fórmula cada vez menos eficaz para resolver as 
pressões sociais nas áreas agricolas tradicionais, ou para aumentar 
a produção agricola. Essa perda relativa da importância da 
fronteira pode ser verificada das seguintes maneiras: o declinio da 
relevância demográfica da fronteira; a redução no ritmo de 
crescimento da contribuição da fronteira à produção agrícola 
nacional e; o abreviamento do ciclo da fronteira, caracterizado por 
periodos de imigração intensiva, estagnação e emigração. 

A fronteira é cada vez menos eficiente para absorver as 
migrações de origem rural. Estima-se que, na década de 40, o fluxo 
rural-urbano total do pais era de aproximadamente 3 milhões de 
pessoas (3]. Naquela década, o Estado do Paraná teve urna imigração 
rural em torno de 400 mil pessoas; ou seja, a migração de destino 
rural no Paraná era equivalente a uns 13% do total da migração 
rural-urbana do pais durante o período. Na década seguinte (a de 
50), a migração rural-urbana em todo o país ascendia a quase 7 
milhões de pessoas, enquanto que a migração de destino rural para 
o Paraná subia a mais de 800 mil pessoas. Nesse caso, portanto, a 
migração para a fronteira paranaense ainda era equivalente a quase 
12% do total da migração rural-urbana no pais. (Ver Tabela 3) 

Ao repetirmos esse exercício para a Fase 2 observamos que as 
migrações para a fronteira rural dessa região [4) ascenderam a 430 
mil pessoas, o qual corresponde a cerca de 3, 4% do total de 
migrantes rural-urbana na mesma década. Nas décadas posteriores, 
porém, a migração liquida para as áreas rurais dos Estados incluí 
dos nesse grupo foi negativa (ou seja as migrações em direção às 
áreas rurais foram menores do que as das áreas rurais para as 
cidades). o mesmo ocorre com relação ao total dos Estados incluídos 
na região da Fase 3, cuja migração liquida para as áreas rurais, 
apesar de todo o esforço de colonização dirigida, foi negativa para 
o conjunto da região, tanto na década de 60, como na de 70. 

Em suma, é facil constatar que a migração para as regiões de 
fronteira se constituia num contraponto significativo de migração 
rural-urbana, até meados da década de 60. Com o passar do tempo, 
porém, a redução dos fluxos em direção às fronteiras, conjugada ao 
crescimento vegetativo mais acelerado da população, fez com que a 
fronteira absorvesse um número cada vez mais reduzido de migrantes 
com destino rural; nas últimas décadas, mesmo em áreas de 

3Adverte-se que as estimativas de migração líquida de destino rural para 
o período anterior a 1960 são bastante precárias; os números citados aqui 
servem apenas para dar uma idéia da ordem de magnitude da mesma. 

4Incluem-se estimativas referentes ao atual Estado de Mato Grosso nesse 
cãlculo. 
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fronteira, a migração rural-urbana é mais importante que a migração 
de destino rural. 

As informações da Tabela 4 comprovam que a expansão da 
fronteira é, cada vez mais, um fenômeno urbano. ou seja, uma 
proporção decrescente de todos os migrantes para regiões de 
fronteira termina trabalhando a terra. Conforme será demonstrado 
mais adiante, as dificuldades de acesso à terra fazem com que um 
número crescente de colonos-em-potencial e ex-colonos acabe 
procurando sobreviver na periferia das cidades de fronteira. Basta 
ver, por exemplo, que mais de dois-terços do crescimento 
populacional do Paraná, durante o auge da sua expansão de 
fronteira, se deram em áreas rurais; na região amazônica, apenas 
36% do crescimento demográfico durante a década de 70 se deu nas 
cidades. De fato, sete cidades grandes e médias na Região Norte (as 
capitais mais Santarém) deram conta da metade do crescimento 
amazônico entre 1970 e 1980. Tais informações evidentemente 
contrastam fortemente com as metas oficiais do Programa de 
Integração Nacional. Em vez de 1 milhão de famílias, conforme 
projetado no PIN, foi absorvido um total de 500,000 pessoas nas 
áreas rurais de fronteira, sendo que apenas a metade dessas em 
projetos oficiais. Para colocar esta cifra em perspectiva, pode-se 
observar que o número total de migrantes rurais na região amazônica 
é equivalente ao contingente que se destinou para a RM de Belo 
Horizonte durante a década de 70. 

Tabela 4: Evolução do Crescimento Demográfico em Três Regiões de Fronteira, 
por Situação Urbano-Rural, Brasil 1940-80 

Periodo e Forma Paraná Fase 2 Fase 3 
de Crescimento Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Taxa de crescimento anual 

19~0-50 
1950-60 
1960-70 
1970-80 

5.7 
9.5 
6.7 
6.0 

5.4 
6.4 
4.1 
3.5 

4.6 
7.0 
6.9 
6.6 

2.7 
4.1 
1.9 
0.3 

3.5 
5.2 
5.7 
7.0 

1. 7 
2.5 
2.5 
3.7 

% do crescimento 

1940-50 
1950-60 
1960-70 
1970-80 

25.8 
36.l 
45.0 

100.0 

74.2 
63.9 
55.0 
o.o 

28.1 
30.6 
49.9 
73.6 

71.9 
69.4 
50.l 
26.4 

41.8 
51.8 
60.9 
64.2 

58.2 
38.2 
39.1 
35.8 

Fonte e Notas, Ver Tabela 2 

A produção agr1cola também está cada vez menos dependente da 
abertura de novas fronteiras. A contribuição de áreas novas à 
produção agrícola, conforme visto na Tabela 2, vem aumentando a um 
ritmo decrescente. Observa-se, por exemplo, que a participação das 
três áreas de fronteira no valor da produção nacional tinha decaido 
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entre 1975-1980. Quanto à área cultivada, observa-se que a 
participação do Paraná vem caindo rapidamente, enquanto que a da 
Fase 2, após um período de estagnação, aumentou até mais do que a 
da Fase 3. Quando se examina estas cifras por Estado, observa-se 
que o aumento da área cultivada nas Fases 2 e 3 se deu, quase todo, 
no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Ou seja, pareceria 
estar havendo uma volta e um re-aproveitamento de áreas mais 
acessíveis e perto do Centro-Sul. Podendo estar ligado ao 
aproveitamento recente dos Cerrados, é notável que, apesar desse 
crescimento de área cultivada, a participação das três áreas de 
fronteira no total do pessoal ocupado do pais caiu de 31.2% para 
30.9% entre 1980-1985. 

Finalmente, cabe assinalar que os ciclos fronteiriços de 
atração intensa, estagnação e posterior expulsão de migrantes estão 
se encurtando cada vez mais. Se voltarmos à imagem das três fases 
de expansão da fronteira, podemos deduzir que o ciclo da primeira 
fase durou uns 30 a 35 anos, na média. Assim, o Paraná demorou de 
30 a 35 anos para passar de área de maior atração de migrantes (nas 
décadas de 40 e 50) para maior foco de expansão (na década 
de 70) (5). 

Na fronteira da faixa central(fase 2), o ciclo de 
expansão-estagnação-expulsão s6 durou uns 20 a 25 anos, na média. 
Nem o processo imigratório, nem o recente processo de expulsão 
rural têm sido tão intensos quanto os do Paraná; de qualquer forma, 
é notável a intensidade do processo na faixa central a partir da 
década de 70. Na região amazônica, o ciclo de 
atração-estagnação-expulsão parece não ter condições de durar mais 
de 10 a 15 anos para cada subregião ocupada de forma mais intensa. 

4. O FRACASSO DA FRONTEIRA AMAZÔNICA: ALGUNS FATORES 

Talvez possa ser considerado incorreta ou, no minimo, 
provocativa, a qualificação da fronteira amazônica como 
"fracassada". É evidente que "fracasso" e "êxito" dependem da ótica 
de quem faz a avaliação. Nesse caso, consideramos a fronteira 
amazônica como fracassada no sentido exposto anteriormente, isto é, 
da incapacidade de absorver os excedentes populacionais gerados em 
outras áreas, ou de aumentar a produção agricola significativamente 
via a incorporação de novas áreas em regiões de fronteira. A 
seguir, discutem-se sumariamente alguns fatores relevantes para a 
compreensão desse fenômeno. 

a) Fatores de ordem Fisioa. As limitações mais sérias para o 
assentamento humano em grande escala na região amazônica, no atual 
nível de desenvolvimento tecnológico, se derivam da localização 

5Para uma discussão mais detalhada dos três ciclos fronteiriços, ver 
Martine - "O significado demogrãfico da fronteira agrícola", (op.cit.) 
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geográfica, do clima, do solo, do meio-ambiente, da flora e da 
fauna, enfim, dos obstáculos naturais à ocupação [6]. Registra-se 
também apenas que a disponibilidade de novas terras férteis e 
próximas aos mercados, evidentemente vem declinando através do 
tempo. As terras incorporadas à produção agrícola na faixa central 
eram, na média, claramente inferiores as da fronteira paranaense e 
paulista. Da mesma forma, as terras amazônicas são mais distantes, 
têm solos de fertilidade inferior e obstáculos naturais muito mais 
formidáveis do que as da faixa central. Ou seja, não é mera 
casualidade o fato da Amazônia ter sido a última a ser ocupada. A 
própria insalubridade constitui um impedimento sério: basta ver que 
em quase todas as áreas de assentamento, os colonos amazônicos 
enfrentam graves problemas de saúde, sendo a malária uma causa 
frequente de fracasso [7]. 

Isto não significa que as terras amazônicas não possam ser 
exploradas produtivamente, senão que as condições relativas dos 
fatores, atualmente favorecem a utilização mais intensiva de terras 
já ocupadas em áreas tradicionais, em vez da cultura extensiva via 
incorporação de áreas novas. Os aumentos verticais no custo do 
transporte tendem a multiplicar o peso do fator distância e, assim, 
a promover a reavaliação das áreas de assentamento mais antigas. 
Nesse sentido, salta à vista, nos dados do censo Agropecuário de 
1985, que a faixa central sofreu um processo de intensificação de 
uso, durante o periodo 1980-85. Enquanto isso, a área agricola em 
alguns estados da Fase 3 ficou reduzida durante esse periodo. Isto 
pode ser interpretado como um segundo tempo da fronteira na faixa 
central, no maior aproveitamento de uma região mais acessivel, em 
quase todos os sentidos, do que a região amazônica. 

b) Fatores de ordem Sócio-Politico. Apesar de um inicio 
aparentemente voltado para a absorção de um grande contingente de 
pequenos produtores na década de 70, a ocupacão da Amazônia tem 
sido claramente orientada em função dos interesses do grande 
capital. Os programas de colonização dirigida idealizados pelo PIN 
logo se chocaram com as forças especulativas provocadas pelos 
estímulos à modernização agrícola. Os mecanismos e subsidies 
utilizados pelo então governo militar para estimular a adoção do 
pacote tecnológico da chamada Revolução Verde haviam provocado uma 
rápida elevação no preço da terra. Esta se verificou, não somente 
nas áreas do Centro-Sul, onde ocorria efetivamente uma mudança na 

6um resumo aceasí.vel dessas limitações pode ser encontrado em Herbert 
Schubart et alii - "Uma floresta sobre solos pobres", Ciência Hoje, 
2(10):26-33, jan./fev. 1984. 

7ver Rogelio Fernandez Castilla e Diana Oya Sawyer - "Socioeconomic and 
environmental factors affecting malaria in an Amazon frontier region", 
trabalho apresentado no Meeting on the Economics of Tropical Diseasee, 
Manila, Set. 1986; Ministério da Saúde /SOCAM - Doen~as e Migração Humana, 
Anais do Seminário sobre Transmissão e Controle de Doenças Tropicais no 
Processo de Migração Humana, Brasília, junho, 1981. 
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estrutura da produção agr1cola, mas também nas outras regiões onde 
a especulação e a utilização da terra como reserva de valor 
produziram o mesmo tipo de corrida à terra [8]. 

Esse binômio modernização-especulação, gerado pelos instrumentos de 
fomento à modernização agrícola, terminou limitando o espaço 
efetivamente disponível para o pequeno produtor, seja em áreas 
antigas de agricultura, seja em áreas de fronteira. Como os 
pequenos produtores eram justamente aqueles que faziam um uso mais 
intensivo da mão-de-obra no campo, a expulsão dessa categoria 
significou um êxodo rural sem precedentes na história brasileira. 
Estima-se que quase 30 milhões de pessoas sairam do campo para as 
cidades entre 1960-1980. 

As migrações em direção à fronteira agricola chegaram a ser 
anunciadas como resposta social a essa expulsão de áreas 
tradicionais. Entretanto, a pressão especulativa em torno da terra, 
junto com as dificuldades operacionais de efetivar grandes projetos 
de colonização na região amazônica, fizeram com que o governo desse 
meia-volta e passasse a apoiar a ocupação da Amazônia através de 
grandes empresas. 

Os estimulas governamentais à participação de grandes empresas 
além de reduzir o espaço fisico para a pequena produção, surtiram 
efeitos econômico, político e socialmente escandalosos. um caso 
concreto que sintetiza bem o privilegiamento descabido de certos 
grupos é a politica de incentivos fiscais. Os resultados de um 
estudo recente sobre os incentivos fiscais concedidos a projetos de 
agropecuária e de agroindústria merecem ser relatados aqui [9]. 

Até setembro de 1985, um total de 674 projetos tinha sido 
aprovado pelo sistema de incentivos fiscais na Região Norte, sendo 
631 projetos agropecuarios e 43 agroindustriais; destes, 527 
encontravam-se em fase "de Lmp Lant.ação" ( apesar de gozar de 
incentivos fiscais há muitos anos), 94 eram consideraàos 
11 implantados" e 53 haviam sido cancelados. Os projetos 

8A forma de introdução do novo pacote tecnológico e suas repercussões são 
discutidas extensivamente em George Martine e Ronaldo Coutinho Garcia 
(org,) - Os Impactos Sociais da Modernização Agrícola, Caetes/Hucitec, Sào 
Paulo, 1987. 

9A situação e os interesses do grande capital na Amazônia têm sido 
discutidos em vãrios trabalhos de Jean Hébette e Rosa Azevedo Marin. Ver, 
por exemplo, "Mobilidade do Trabalho e fronteira amazônica: a Belém 
Brasilia", in Anais do Segundo Encontro Nacional da ABEP, Associação 
Brasileira de Estudos Populacionais, São Paulo, Vol. 1, p. 187-244;~~º 
Estado e a reprodução social: Ariquemes-Rondônia", Série Seminãrios e 
Debates, no. 09, NAEA/UF do Pará, Belém 1982; Jean Hêbette - "Grandes 
projetos e transformações na fronteira, Espaço e Debates, 5(15); 75-86, 
São Paulo, 1985. Ver, também Lúcio Flávio Pinto - Amazônia; no Rastro do 
Saque, São Paulo, Hucitec, 1980. 
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agropecuários ocupavam uma área total de 8.4 milhões de hectares, 
tendo uma área média de 23.696 ha nos projetos implantados. Entre 
os maiores projetos, encontravam-se aqueles pertencentes a grandes 
grupos econômicos, em geral de bancos, cujas áreas de projeto 
frequentemente ultrapassavam 100.000 hectares. Um terço dos 
projetos "implantados II não tinha nenhuma produção e outro terço 
tinha uma produção menor de 9% do previsto no seu desenho originall 
S6 dois em nove projetos analisados tinham um volume de produção e 
vendas razoáveis em relação ao previsto. Entre os projetos "em 
implantação", apesar de terem se beneficiado, na média, durante 
14.2 anos de incentivos fiscais, apenas um dos 26 projetos 
analisados apresentou um volume de produção e venda "considerável" 
(i.e. 33% do previsto inicialmente). Mais de dois-terços desses 
projetos não tinham nenhuma realização de produção e venda. A 
grande maioria do total dos projetos não apresentava receitas, 
havendo projetos que tinham permanecido 14 a 16 anos no sistema de 
incentivos, sem gerar nenhuma valor em ICM [1ºJ. 

Grande número de irregularidades foi constatada. Por exemplo, 
vários projetos não estão cadastrados junto ao INCRA, apesar de que 
o cadastramento é condicionante da aprovação do projeto; vários 
projetos estão concentrados nas mãos de algumas poucas pessoas que 
fizeram dos incentivos fiscais um negócio meramente especulativo; 
em geral, os empresários aplicaram apenas os recursos dos 
incentivos fiscais, apesar da obrigatoriedade da contrapartida de 
recursos próprios; existem vários casos de arrendamento de terras 
feito com o intuito de dar a impressão de atividade e, assim, 
evitar invasões de posseiros; frequentes mudanças no controle 
acionário de projetos sugerem ter havido um comércio de projetos 
incentivados, etc. 

Os impactos desses projetos sobre o meio-ambiente não deixam 
de ser irônicos em vista da justificativa, dada em 1973 pelo então 
Ministro do Planejamento, no sentido de que a ocupação amazônica 
seria doravante feita por grandes empresas, porque os pequenos 
produtores eram "predatórios" ( 11 J. Ocorre que os incentivos 
fiscais provocaram um processo acelerado de substituição de 
formações florestais ricas por pecuária de baixa produtividade. 
Para nossos efeitos, as conseqüências desses projetos sobre a 
utilização de mão-de-obra são ainda mais incisivas. Nos 57 projetos 

10José Garcia e Clando Yokomizo - "Resultados de 20 anos de incentivos 
fiscais na agropecuãria da Amazõniatt, XIV Encontro Nacional de Economia, 
ANPEC, Brasília, dez. 1986, Vol. II, P· 47-86. 

110 então Ministro do Planejamento Velloso dizia, em 1973 - "Até aqui, a 
Transamazônica deu ênfase à colonização, mas a necessidade de evitarmos 
wna ocupação predatória, com um consequente processo de desmatamento, e a 
de promovermos a manutenção do equilíbrio ecológico nos levam a convidar 
as grandes empresas a assumir a tarefa de desenvolver esta região" 
(sic)Citado em F.H. Cardoso e G. Mueller - Amazônia: Expansão do 
Capitalismo, Editora Brasiliense, São Paulo, 1977, p. 158. 
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analisados, encontrou-se apenas 1.582 pessoas empregadas de forma 
permanente, numa área de 423,745 ha; isto é, a relação de mão-de 
obra/ha nesses projetos é de 0.0037. O emprego de trabalhadores 
volantes em condições de aviamento ou de semi-escravidão, em que se 
utilizam esquemas de vigilancia armada e se faz, elevado grau de 
exploração da mão-de-obra, é bastante comum. 

Em suma, ê fácil ver que as intenções supostamente 
desenvolvimentistas dos mecanismos incentivadores serviram, na 
prática, para viabilizar a aplicação de numerosos golpes 
especula ti vos. Gasques e Yokomizo observam que os incentivos 
fiscais produziram alguns efeitos positivos em termos do 
deslocamento de capital para a Amazônia e da geração de alguns 
conhecimentos tecnológicos. No balanço, porém, os incentivos 
fiscais foram claramente usados para beneficiar grandes 
empreendimentos especulativos. Seus efeitos nocivos sobre a 
possibilidade de assentamento de grandes contingentes de pequenos 
produtores têm que ser vistos, não somente em termos das imensas 
áreas fisicamente apropriadas mas, sobretudo, em termos da 
perpetuação de uma ordem social nitidamente concentradora, em que 
todos os recursos da lei e da coisa pública continuam sendo usados 
para beneficiar os poderosos representantes do capital. 

É interessante observar, através das primeiras informações do 
Censo Agropecuario de 1985, que impactos o conjunto de ações 
públicas e particulares têm tido sobre a estrutura de produção 
agricola na região amazônica. A análise da evolução dessa estrutura 
produtiva para o per iodo mais recente { 1980-85) , na Tabela 5, 
também permite vislumbrar melhor o sentido das prováveis tendências 
futuras. 

No período 1980-85 foram incorporadas 6.7 milhões de hectares 
à área total da região amazônica, sendo que a metade desses no 
Estado do Mato Grosso. Cerca de 12.6% dessa área foi efetivamente 
incorporado à terra de lavoura, sendo 575 milha no Mato Grosso e 
276 milha na Região Norte. É interessante, porém, que dentro da 
Fase 3, a área de lavoura teve aumentos significativos apenas nos 
Estados de Rondônia e Mato Grosso. A incorporação de áreas de 
lavoura foi menor {em termos relativos) no Pará e negativa no Acre, 
Amazonas e Roraima. A quantidade de tratores também sofreu uma 
redução no Acre, Amazonas e Pará, tendo aumentado muito em Mato 
Grosso e, em termos relativos, em Rondônia. Paralelamente, o 
rebanho de bovinos aumentou de 4.0 para 5.4 milhões de cabeças na 
Região Norte; esse incremento se deve quase todo à evolução do 
rebanho no Pará e, em menor escala, em Rondônia. No Mato Grosso, o 
rebanho teve um aumento de 5.2 para 6.5 milhões de cabeças, i.e. um 
incremento quase tão grande quanto o aumento total registrado na 
Região Norte. 



Área(em N9. de 
!:atados e Ano 000 de Estabelec Área Área de Pessoal 

ha) imentos Mltdia Lavoura Ocupado Tratores Bovinos 

1980 5224 48371 108.0 373431 176934 570 251419 
Rondônia 

1985 6091 81582 74.6 539126 325086 1007 768411 

1980 5680 27371 207.5 76608 95754 248 292190 
Acre . 1985 5926 35320 167.8 69174 115475 204 333457 

1980 7010 100623 69.7 330899 460702 488 3~,5748 
Amazonas 

1985 5968 117114 51.1 296423 544944 459 420948 

1980 2463 3742 658.2 29371 16903 127 313881 
Roraima 

1985 2157 6424 335.8 28161 21197 126 303501 

1980 20448 223762 91.4 913449 1016795 4784 2729796 
Pará 

1985 23532 254503 92.5 1052562 1202105 4195 3485368 

1980 735 4304 170.8 19882 14523 78 46079 
Amapá 

1985 1211 4832 250.5 34583 21396 91 46901 

Total - 1980 41554 408113 101.8 1743645 1781611 6295 3989113 
Região 

1985 Norte 44884 499775 89.9 2020029 2230203 6082 5358578 

Mato Grosso 1980 34555 63383 545.2 1553248 318570 11156 5243044 

1985 37962 78370 484.4 2128381 350009 19225 6503719 

Total - 1980 76109 471556 161.4 3296893 2100181 17451 9232157 
Fase 3 

1985 82846 578145 143.3 4148410 2580212 25307 11862297 
- - - - . - - . 

o 

Tabela 5 

Evolução da Estrutura de Produção Agropecuária nos Estados da Região Norte 
e no Mato Gro~so: Indicadores Selecionados, 1980 e 1985. 

grop grop 

•••• w 
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Quanto à estrutura fundiária, observa-se que a área média dos 
estabelecimentos nos Estados da Fase 3 da fronteira agrícola sofreu 
uma redução de 161.4 ha para 143.3 ha por estabelecimento. A área 
média dos estabelecimentos no Mato Grosso continua elevadissima 
(perdendo apenas para o Mato Grosso do Sul na hierarquia nacional 
da concentração fundiária, apesar de ter sido reduzida de 545 para 
484 ha). Na Região Norte, a área média caiu de 102 para 90 ha, 
apesar do Para - que representa a metade da área total da Região - 
ter mantido o mesmo tamanho de área média. Tais reduções na área 
média dos estabelecimentos decorrem claramente dos projetos de 
colonização, públicos ou particulares que, ao desmembraram alguns 
latifúndios e áreas devolutas extensas, modificaram 
estatisticamente a estrutura fundiária da área. Basta ver que um 
projeto de colonização com 500 lotes (equivalente a muitos em 
Rondônia) passaria imediatamente a constituir 1% de todos os 
estabelecimentos da Região Norte e 16% dos do Mato Grosso. Ou seja, 
a redução da área média decorre sobretudo da utilização algo mais 
intensiva de algumas subregiões que eram, anteriormente, muito 
pouco cultivadas. 

No que se refere ao pessoal ocupado nas atividades agro 
pecuárias, observa-se que houve um aumento de 480 mil pessoas na 
fronteira amazônica durante o período 1980-85. Os maiores aumentos 
de pessoal ocupado foram registrados no Pará (onde, 
coincidentemente, anotamos uma retração significativa na utilização 
de tratores, assim como um aumento significativo no rebanho 
bovino),e em Rondônia, onde a maior parte dos programas de 
colonização dirigida foi implantada. São também os dois Estados da 
Região Norte onde houve maior aumento da área de lavoura, tanto 
permanente como temporária. No Mato Grosso, o aumento relativamente 
pequeno de pessoal ocupado parece estar associado à mecanização de 
lavouras temporárias. De fato, nesse Estado, a área de lavoura 
permanente pouco se alterou mas a de lavoura temperaria aumentou de 
1.6 para 2.0 milhões de ha; paralelamente, o número de tratores 
nesse Estado aumentou de 11.1 para 19.2 mil. 

Esses dados mais recentes sobre a evolução da estrutura de 
produção agricola na região amazônica, tomados em conjunto, mos - 
tram que o maior esforço de assentamento dirigido no pais acarretou 
um aumento de área de lavoura (e, provavelmente, de produção), e de 
pessoal ocupado bastante limitado, particularmente se comparado com 
a capacidade efetiva das áreas de fronteira anterior ou com a 
dimensão da demanda por terra, consubstanciada no êxodo rural. 
Observa-se que só Rondônia e, sobtetudo, Mato Grosso, apresentaram 
incrementes significativos na sua capacidade produtiva. A 
concentração dos esforços governamentais em torno da colonização em 
Rondônia se traduziu em aumentos efetivos de oportunidades para a 
pequena produção. O Mato Grosso, por sua vez, parece ter se 
transformado em área de atração par excellence para grandes 
produtores mecanizados de culturas temporarias, particularmente de 
soja. 
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S. RONDÔNIA: NOVO ELDORADO OU FIM DA LINHA? 

A partir do fechamento de fato da Transamazônica à pequena 
produção, as aspirações dos colonos-em-potencial transferiram-se 
para Rondônia e adjacências. Da mesma forma, a região 
transformou-se no locus da atuação governamental em prol da 
colonização. Tendo em vista o destaque de Rondônia, em termos da 
canalização, tanto das aspirações e das migrações, como das ações 
governamentais, vale a pena examinar esse processo mais 
detalhadamente. d 

As origens do processo de ocupação dessas áreas e seus 
desdobramentos subsequentes já são bastante conhecidos [12). No 
contexto do atual trabalho, interessa saber, principalmente, como 
os movimentos em direção a Rondônia têm evoluido durante os últimos 
anos e, com base na experiência recente de ocupação, quais são as 
perspectivas para o assentamento futuro nessa região. 

As informações a respeito do crescimento recente de Rondônia 
não são transparentes. De acordo com o Censo Demográfico de 1980, 
a população de Rondônia ascendia a 491 mil pessoas, refletindo um 
ritmo de crescimento de 16,1% ao ano durante a década de 70. A 
SEPLAN/RO, em trabalho publicado em 1986, postulava uma 
intensificação dos fluxos migratórios a partir de 1980 e, com base 
a nesse aumento, estimava a população do Estado de Rondônia em 
1.028 mil no ano de 1985 [13). 

As informações coletadas pelo SIMI (Sistema de Informações 
sobre Migrações Internas), ao longo do periodo 1980-88, confirmam 
essa aceleração dos movimentos migratórios para Rondônia; os dados 
da Tabela 6 efetivamente demonstram um aumento significativo e 
progressivo no número de migrantes cadastrados em Rondônia a cada 
ano [14) até 1986, data em que terminou o Polonoroeste. A partir 

12ver, por exemplo, Lenita Turchi - "A colonização dirigida no processo de 
expansão e ocupação da fronteira agrícola: Território Federal de 
Rondônia", in Anais do Segundo Encontro da ABEP (op.cit.) p , 298-334; 
George Martine - "Colonização in Rondonia: continuities and perspectives", 
in Peter Peek and Guy standing (eds.) - States Policies and Migration, 
Croom Helm, London, 1982, p. 147-172; Jean Hebette e Rosa E. Azevedo - "O 
Estado e a reprodução soe ial: Ar iquemes-Rondônia" ( op. e i t. ) ; George 
Martine - "Rondônia and the fate of small producers'', in Davis Goodrnan and 
Anthony Hall - The Future of Amazonia: Destruction of Sustainable 
Developrnent, Macmillan Publishers, London, 1990, p.23-48. 

13Governo do Estado de Rondônia/SEPLAN - Estudo Sócio-Econômico de 
Populações Assentadas nos Projetos de Colonização do Estado de Rondônia: 
Gy-Paraná, SEPLAN/RO, junho, 1986, p. 14. 

14oeve se observar que os dados do SIMI devem ser vistos com certa 
cautela. Primeiro, à medida que a base populacional do Estado aumenta, o 
número de pessoas que vem para visitar, conhecer, especular e, 
eventualmente, retornar aos seus lugares de origem, deve aumentar também. 

. .. : .... -······-~ --····--···-~·-··--- .. ----- . .,. ·········--···-··-~·······-------·--------·-··--- . . ... ····-------------------··---------------·--------------------------~--- .•. -----·-··---·-··--· ···•·•· 
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de então, sofreram uma forte redução. Consequentemente, a taxa de 
crescimento demográfico baixou de 16.1% a.a., no período de 1970- 
80, para 13.1% a.a., no período de 1980-85, e para 3.7%, no período 
1985-91. o crescimento total de Rondônia entre 1980 e 1991, de 
acordo com os dados censitários, teria sido de 639 mil, 
representando um crescimento de 7.16% a.a. na década de 80. Parte 
deste crescimento se deve ao crescimento vegetativo da população 
que já residia em Rondônia em 1980. 

• Tabela 6 Evolução do Número de Migrantes Cadastrados em Rondônia pelo SIMI 
(Sistema de Informações sobre Migrações Internas) 

Ano No. de Migrantes Principal Estado de Procedência 

1979 19.357 PR, MT, MS 
1980 28.320 PR, MT, MS 
1981 30.072 PR, MT, AM 
1982 45.851 PR, MT, MG 
1983 92. 723 PR, MT, SP 
1984 153.327 PR, MT, SP 
1985 151. 621 PR, MT, MG 
1986 165.750 PR, MT, MG 
1987 103.654 PR, MT, ES 
1988 51. 950 MT, PR, ES 

Fonte: Governo do Estado de Rondônia, Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral - Cinco Anos de Migração em Rondônia 1979/83, Porto Velho, 
1984, e Boletim de Migração(vãrios anos). 

De qualquer forma, o importante é que não pode haver dúvida 
quanto ao fato de Rondônia ter continuado a atrair grandes 
contingentes de migrantes, na primeira metade da década de 80. 
Nesse contexto, é interessante examinar os resultados de algumas 
das muitas pesquisas realizadas sobre a colonização em Rondônia, 
para tentar ver a correspondência entre as aspirações dos migrantes 
e as realizações concretas na agricultura daquele Estado. 

Em primeiro lugar I vale a pena examinar os dados recém 
publicados do Censo Agropecuário de 1985, referentes a Rondônia. 
(Ver Tabela 7) Estes demonstram ter havido, de fato, uma forte 
evolução da estrutura de produção agricola desse Estado durante os 
últimos 15 anos. De 7 mil estabelecimentos agropecuários em 1970 e 
1.6 milhões de ha de área total, Rondônia passou a ter, em 1985, 
48.4 mil estabelcimentos e 5.2 milhões de ha. Em contraste com as 
tendências verificadas no resto do pais, o crescimento maior tem se 
realizado nos pequenos e médios estabelecimentos. A área cultivada 
passou de 45 milha. em 1970 para 529 mil em 1985; mais de 40% 
dessa área está coberta com culturas permanentes. O pessoal ocupado 

Segundo, como os dados do SIMI s6 registram a ida de passageiros de ônibus 
para Rondônia e não a saida, é provavel que isto esteja produzindo uma 
contagem exagerada de migrantes para Rondônia. 
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na agropecuária passou de 21 mil em 1970 para 325 mil em 1985; o 
número de tratores passou de 52 para 1.007 no mesmo período o 
rebanho de bovinos aumentou de 23 mil para 768 mil cabeças. Embora 
esses números ainda signifiquem muito pouco em termos nacionais, 
não há dúvida de que Rondônia foi uma área de rápida incorporação 
de terras e de pessoal. 

Foi muito importante a participação do poder público nessa 
ocupação. A atuação do Estado tem variado bastante, desde o periodo 
de implantação dos projetos dentro de um formato paternalista, no 
tempo do PIC de ouro Preto, até o tempo do pragmatismo dos PARs e 
Projetos para Novas Áreas. A criação do Polonoroeste em1979 
representou um novo alento para a ocupação dessa região. Primeiro, 
a construção da estrada facilitou o acesso à Rondônia. Depois, a 
propaganda feita pelo governo do Estado serviu para generalizar uma 
imagem de Eldorado, justamente no momento em que o resto do pais 
entrava na pior crise da história moderna. Terceiro, a promessa de 
lotes e de empregos, assim como os investimentos feitos pelo 
Polonoroeste, serviram para dinamizar a economia da região. Da 
mesma forma, a explosão dos garimpas e a viabilização da atividade 
madeireira, mesmo clandestina, geraram mais dinamismo e mais 
expectativas. 

Em todas as etapas, os organismos estaduais e federais de 
colonização foram atropelados pela entrada maciça de migrantes que 
buscavam assegurar a posse da terra, seja através da invasão, do 
assentamento dirigido ou da compra de um lote. Da mesma forma, a 
racionalização e acompanhamento do processo de ocupação, foram 
prejudicados pela ação violenta e/ou pseudo-legal de grileiros, 
especuladores e congêneres. Por isso, documento do MIRAD afirmava 
que - "não há informações completas sobre o número total de 
assentamentos realizados no Brasil, seja por entidades públicas ou 
privadas. Nem mesmo o MIRAD sabe ao certo quantos assentamentos 
realizaram os órgãos que o antecederam, e complementaram" (15). 

15MIRAD/Grupo de Trabalho de Avaliação de Assentamentos - Pesquisa sobre 
a Situação de Projetos de Assentamento (Relatório Parcial, versão 
preliminar) Vol.l, (mimeo), p. 04. 



Tabela 7 

Evolução da Estrutura de Produção Agropecuária em Rondônia, 
1970-85: Indicadores Selecionados. 

112 de Área com Área com 
Estabelec Área Total Área Culturas Culturas Pessoal H2 de 

Ano i111entos (em 000 ha) Média Permanen. Temporár. Ocupado Tratores Bovinos 

1970 7082 1632 230.4 12273 32363 20563 52 23175 

1975 25483 3082 120.') 45763 147700 103992 68 55392 

1980 48371 5224 108.0 170178 203253 176934 570 251419 

1985 81582 6091 74.6 223800 315326 325086 1007 768411 
Fonte: IBGE, Censos Agropecuários(vários anos). 
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o número de pesquisas de campo realizadas em Rondônia deve 
situar a população desse estado entre as mais auscultadas nesse 
pais. Salvo engano, porém, essas pesquisas foram realizadas em 
áreas de colonização/assentamento oficial, o qual já traz um certo 
viés, dada a magnitude considerável, embora desconhecida, de 
invasões e grilagens. Não se têm informações exatas a respeito de 
como se tem processado a chamada "ocupação espontânea", apesar de 
que ela talvez cubra uma área maior do que a dos projetos de 
colonização. Por outro lado, a tendência natural dos colonos 
entrevistados em projetos de colonização seria a de orientar suas 
respostas em função das normas e regras do INCRA. ou seja, o 
produtor dificilmente declararia ter controle sobre 500 hectares 
quando os lotes do projeto são de 50 ha, e nem admitirá ter 
derrubada toda a mata do seu lote se ele sabe que o INCRA exige 
manter a metade do terreno em reserva florestal. Da mesma forma, há 
pouca probabilidade de serem entrevistados os novos latifundiários 
que detêm a posse ou controle de vários lotes, nem os profissionais 
liberais, funcionários de governo,. etc. que, de uma forma ou de 
outra, também adquiriram lotes. 

Apesar dessas discrepâncias, é interessante revisar as 
informações produzidas por algumas dessas pesquisas sobre a 
colonização em Rondônia, a fim de avaliar as tendências de 
assentamento nesse Estado. o Quadro 1 fornece uma visão sintética 
das informações coletadas em algumas pesquisas que utilizaram a 
técnica de survey para coletar dados a partir das informações 
fornecidas pelos próprios colonos. 

As imagens geradas por essas pesquisas não apresentavam como 
mui to promissoras as perspectivas da colonização em Rondônia. 
Apesar do maior esforço já feito no Brasil para redistribuir a 
terra a pequenos produtores e viabilizar uma agricultura comercial 
nesse Estado, o que se observa nas pesquisas citadas é a reprodução 
das transformações e disfunções ocorridas em outras regiões do 
pais, com alguns agravantes sérios. 

Em primeiro lugar, as pesquisas de campo realizadas em 
distintos momentos refletiram corretamente a redução progressiva no 
tamanho dos lotes concedidos aos colonos pelo governo a partir de 
1970. Em si mesmo, essa redução não parece ter sido muito 
prejudicial aos colonos, pois a capacidade reduzida de desmatamento 
e de produção dos colonos é fartamente documentada nas diversas 
pesquisas. De fato, na maioria dos casos, a área efetivamente 
desmatada era pequena e a área plantada menor ainda. {O Censo 
Agropecuário ressalta este fato de forma dramática ao mostrar que 
dos 74.460 estabelecimentos agropecuários com lavouras em 1985, 76% 
tinha uma área de cultivo inferior a 20 hectares; em 73% do total 
de estabelecimentos, a área de lavoura variava entre 2 a 10 ha). 
Numa sintese estilizada das informações provenientes das pesquisas, 
surge o seguinte quadro: o colono chega, começa a fazer o 
desmatamento para plantar arroz, milho, feijão ou mandioca em 2 ou 
3 hectares. Com três ou quatro anos, se o colono tiver conseguido 
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ficar no lote, apesar dos problemas de saúde, da falta de 
infraestrutura, do isolamento, etc., ele terá conseguido desmatar 
10 a 15 hectares. Só que, nessa altura, as primeiras áreas 
desmatadas já terão perdido a fertilidade natural do solo e virado 
capoeira ou, na melhor das circunstâncias, "pasto". A área de 
"pastagem" cresce rapidamente pois ê a forma encontrada pelo colono 
para adiar a perda total das áreas desmatadas. Entretanto, poucos 
colonos têm gado; consequentemente, a distinção entre pastagem e 
capoeira se torna muito frágil. As áreas cobertas por matas, 
pastagens e capoeira envolvem quase 90% da área dos lotes. 

Nessa visão resumida, também se destacam as dificuldades 
relacionadas com a produção, armazenamento e escoamento que, de 
acordo com as pesquisas citadas, se repetem de projeto em projeto. 
Faltam créditos, assistência técnica, estradas, armazéns, etc. Os 
colonos, a grande maioria dos quais nascidos no Nordeste ou Sudeste 
mas provindos do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, não têm 
conhecimento ou experiência prática que se apliquem à agricultura 
da região. considera-se até que alguma experiência de agricultura 
na região é mais importante do que urna vida inteira de agricultor 
no Centro-Sul (16]. 

A produção de culturas permanentes é vista pelos técnicos e 
pelos colonos corno a grande salvação-em-potencial para a 
agricultura de Rondônia; mas a grande maioria dos colonos não têm 
acesso a conhecimentos, financiamentos, infra-estruturas e mão-de 
obra que lhes permitissem fazer o necessário investimento para 
plantar essas culturas e, posteriormente, evitar a perda de 
fertilidade do solo. Consequentemente, as culturas mais difundidas 
continuam sendo de lavoura branca. Corno o escoamento é dificil, a 
maior parte da lavoura é de subsistência. A formação de pastagens 
visando um eventual rebanho próprio ou o aluguel do pasto é urna 
outra promessa, mas poucos conseguem realizá-la. 

Em suma, as avaliações da experiência agrícola de Rondônia não 
permitiram vislumbrar urna expansão maciça da absorção de pequenos 
produtores, nem mesmo a manutenção dos atuais colonos nos projetos 
de colonização. As áreas disponíveis para a efetivação de novos 
projetos eram cada vez mais insignificantes em relação à demanda de 
terra por parte de pequenos produtores expulsos de outras áreas. 
Entre os pequenos produtores já instalados, as dificuldades de 
sobrevivência eram enormes; o que dizer das possibilidades de se 
transformarem em produtores capitalizados, produzindo para o 
mercado? As mesmas condições que penalizam a pequena produção em 
áreas tradicionais se recriaram em áreas de fronteira com alguns 

lG,,A experiência agrícola anterior no próprio estado tem uma importância 
maior do que a adquirida anteriomente, pois coloca os produtores diante da 
realidade de clima, culturas e solos - distinta da dos lugares de origem", 
FIPE - "Avaliação dos modelos de colonização em Urupâ e Machadinho", 
FIPE/USP, São Paulo, Relatõrio de Avaliação, Abril, 1986, p. 09. 
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agravantes adicionais. 

Nessas condições, a venda dos direitos adquiridos sobre um 
lote se transformou, com frequêcia, na melhor opção de utilização 
dos fatores à disposição do colono. Essa transferência da 
propriedade do lote podia ocorrer em função de uma simples troca 
para um tratamento de malária, algumas passagens, a promessa de um 
terreno em outra área de fronteira avançada, etc.; quando a venda 
ocorria em terras boas, nas adjacências da BR, podia até redundar 
numa capitalização significativa para o colono. 

oeve se ressaltar, por último, que as pesquisas tipo survey, 
realizadas em áreas de colonização oficial e atravês de entrevistas 
aos colonos, não podem refletir toda a realidade da ocupação 
fronteiriça. Uma tendência que não fica devidamente demonstrado 
nessas pesquisas é o ?fªu e a forma de concentração da terra em 
áreas mais "nobres11 ( ]. Nesse sentido, a pesquisa de Hebette e 
Marin na região de Ariquemes, por exemplo, traz uma série de 
informações adicionais da maior importância (18]. Um aspecto 
particularmente interessante diz respeito aos métodos utilizados 
por alguns grupos ou "clãsº para garantir a posse de enormes faixas 
de terra em áreas de colonização. Por exemplo, no PAD Burareiro 
(onde seriam distribuidos lotes de 250 ha para cacauicultores), os 
critérios de seleção já marginalizavam a maioria dos colonos. De 
acordo com esses critérios, 110 PAD Burareiro tornou-se o 
aglutinador da pura nata dos colonos e fez de Ariquemes o munici~io 
rural de maior QI na Amazônia e, quem sabe, talvez do Brasil."( 9J 

Várias familias se apossaram dos vários lotes; um desses clãs 
"ganhou", em conjunto, um total de 2.750 ha nos melhores solos do 
municipio, sendo 7 lotes agrupados na proximidade da rodovia 
estadual RO 1 ... outro grupo era constituído por 5 chefes - de - 
familia ... Um grupo de cinco irmãos nisseis do Paraná .•. ganharam 
uma área continua de 1.250 ha em terras igualmente ricas de fácil 
acesso ... Em sintese, quinze agrupamentos familiares Íoram 
vencedores de um total de 63 parcelas, na sua grande maioria de 
excelente qualidade e todas de acesso muito fácil." [2ºJ 

Na "Gleba Burareiro - Licitação", os lotes eram, desde a 

17As dificuldades com os levantamentos tipo "survey" em âreas de 
colonização já tinham sido apontados em Brancolina Ferreira - "A Terra - 
Seu Significado para o Pequeno Produtor na Fronteira~, CNRH/IPEA, 
Documento de Trabalho no. 14. IV, Brasília, 1983, p. 09. 

18ver Jean Hêbette e Rosa E. Azevedo - "O Estado e a Reprodução social", 
9 (op.cit.). 

19 Ibid, p. 13. 

20Ibid, p. 14-15. 
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concepção do projeto, destinados a "empresârios". A primeira 
licitação, lançada em 1977, já estabelecia as regras do jogo; 
" •.• entre os vencedores dessa primeira licitação constam nada menos 
do que trinta e oito propostas distintas orçadas ao preço exato de 
727, 20 cruzeiros por ha., e trinta ao preço certinho de 150, 50 
cruzeiros, nem um centavo a mais ou nem a menos. Os primeiros 
ganharam - por coincidência? - toda uma área contigua de lotes de 
500 ha no extremo sul da Gleba ... os segundos ganharam uma área 
quase toda também contigua, de lotes de 500 ha, bem no norte da 
estrada Oriente Novo, na região da cassiterita. Além desses 
virtuais latifúndios, aparecem uns oito agrupamentos menores de 
três ou quatro pessoas cada um. 11 [21] Também observa-se, nas 
licitações posteriores, grande quantidade de profissionais liberais 
e funcionários públicos, mas poucos habitam ou trabalham na terra. 
"Grande parte dos donos empenhados na valorização das terras são 
representados localmente . . • por apenas quatro ou cinco 
administradores principais, eles mesmos donos de terra. 11 [ 22 J 

Mas talvez o mais interessante no estudo de caso realizado por 
Hebette e Marin é a revelação de que o PAD Marechal Dutra, 
localizado no mesmo municipio de Ariquemes e destinado aos pequenos 
produtores em lotes de 100 ha, foi previsto, desde suas origens, 
como fonte de mão-de-obra para os dois projetos capitalistas na 
"Licitação" e no "PAD - Burareiro11• A idéia era de que os colonos 
nos projetos de colonização oficial teriam, fatalmente, uma 
"ociosidade" de mão-de-obra e poderiam preencher uma função 
"socialmente útil" ao trabalhar para as médias e grandes empresas 
[23). Em suma, essas informações mais aprofundadas são muito 
elucidativas a respeito da forma e da lógica do processo de 
concentração da terra em Rondônia. 

6. PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 

Os vários tipos e fontes de informação discutidas aqui 
conformam uma previsão bastante negativa das condições de absorção 
e retenção de pequenos produtores em Rondônia e, por extensão, em 
outras regiões amazônicas. Incapacitados por razões de falta de 
recursos, de infra-estrutura, de condições do solo, de clima, de 
meio ambiente e de distância dos mercados, de se transformarem em 
produtores capitalizados, os colonos parecem ser fadados a 
engrossarem as fileiras da mão-de-obra disponivel para utilização 
nas médias e grandes empresas agrícolas ou das correntes 
migratórias destinadas: à Novos Eldorados cada vez mais difíceis de 
encontrar ou, mais provavelmente, à periferia urbana das médias e 

21Ibid, p. 16. 

22Ibid, p. 17 • 

23Ibid, p. 17-18. 
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grandes cidades. 

Nessa perspectiva, a forte queda no valor da terra, ocorrida 
na segunda metade da década de 80, reflete a rápida deterioração da 
atividade agropecuária na região. 

Nem as perspectivas para as propriedades médias e grandes 
parecem muito promissoras em Rondônia e adjacências. No passado, 
esses estabelecimentos lucraram enormemente de uma variedade de 
subs1dios diretos e indiretos. o maior destes, sem dúvida, foi o 
recebimento de uma terra a preços simbólicos. Mas vários outros 
gastos, em construção de infra-estrutura, isenções, assistência 
técnica, créditos, transportes, armazéns, etc, também teriam que se 
contabilizados. Uma vez retirado esse elenco de subsidias, o 
problema fundamental do acesso ao mercado necessariamente se torna 
mais transparente. Tendo em vista os custos de transporte, não há 
como a região amazônica competir com as terras mais férteis do 
Centro-Sul com ausência de incentivos, subsídios e outros gastos 
governamentais. As culturas perenes eram tidas como a salvação de 
Rondônia mas estas também retrocederam. Se não houver uma 
reorientação fundamental da questão de transportes (e.g. - 
processamento local, transporte fluvial até o porto de Belém, 
incentivo à exportação), não se pode imaginar como a produção de 
Rondônia viria a competir com a de áreas agricolas mais ricas e 
mais próximas dos mercados consumidores [24]. 

o problema da distância e do transporte parece ser essencial 
para a resolução da própria questão tecnológica na agricultura 
amazonense. O pacote tecnológico disponivel para a agricultura em 
grande escala é a derivação e adaptação do pacote da Revolução 
Verde. O principal problema, segundo Osório de Almeida, para o 
aproveitamento agrícola da Amazônia, não é fisico mas quimice. As 
terras amazônicas são, em geral, mui to ácidas; entretanto, a 
correção quimica, devido aos custos de transporte, é proibitiva. 
Portanto, 11é importante aumentar a pesquisa de campo sobre a 
tecnologia apropriada aos trópicos úmidos em geral e a Amazônia em 
particular.11(25] 

Embora alguns produtos tipices da região (e.g. pimenta do 
reino, guaraná) tenham tido muito êxito em determinados momentos 
históricos, não se não pode vislumbrar a generalização desse tipo 
de exemplo em grande escala, de modo a fortalecer a capacidade de 

240 trabalho de Aubertin demonstra a pouca viabilidade de agroindústrias 
em regiões distantes, desprovidas de agricultura estável como a Amazônia. 
Ver Catherine Aubertin - "Industrialiser lee frontieres", Cahiers des 
Sciences Hamaines: Frontiéres, Mythes et Pratiques, 22(3-4) :419-428, 1986. 

25Anna Luiza Os6rio de Almeira - "Seletividade perversa na ocupação da 
Amazônia" 1 Pesquisa e Planejamento Econômico, 14(2) agosto de 1984, p. 
390. 
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absorver grandes contingentes de produtores. Paradoxalmente, as 
culturas que, pelo menos teoricamente, teriam mais condições de 
florescer na região seriam aquelas básicas destinadas ao 
abastecimento da própria região. Até hoje, grande parte dos 
alimentos consumidos na região é importada do centro-Sul, sendo o 
transporte feito atê por avião. 

Tendo em vista a precariedade do sistema de abastecimento da 
região amazônica, pareceria razoável sustentar a idéia de uma 
melhor organização desse sistema; o pequeno produtor poderia ter 
uma função importante na viabilização desse sistema. Entretanto, os 
limites de expansão da produção agricola nesse sistema são 
claramente fixados pelo tamanho da população urbana que dispõe de 
renda para comprar esses produtos. Cidades inchadas pela chegada 
constante de migrantes expulsos das áreas agricolas, vivendo de 
biscates e de marginal ia, não constituem mercados capazes de 
sustentar um aumento significativo da produção agricola. Em tempos 
mais recentes, a sustenção econômica da região vem principalmente 
de atividades não-previstas e não-planejadas - a extração ilegal de 
madeira, o garimpo e o tráfego de drogas. 

De certa forma, o que se verificou foi um ciclo vicioso em que 
os pequenos produtores chegaram nas regiões de fronteira em grandes 
nümeros buscando terra e formas de sustentação no campo. Não 
encontrando essas formas e esbarrando no fechamento progressivo da 
fronteira, esses migrantes desembocaram nas cidades em busca de 
refügio e de emprego. Por essa via, milhares de migrantes acabaram 
se radicando nas periferias de todas as cidades amazônicas, fazendo 
com que estas cresçam a ritmos acelerados. Mas o poder de compra ou 
de barganha desses contingentes não chegou a representar um 
estímulo à produção da agricultura local. 

Esta é a situação que explica a progressiva urbanização do 
crescimento da fronteira descrita no inicio desse trabalho [26J. 
A região amazônica está atualmente refietindo os problemas 
econômicos e sociais gerados em outras regiões do pais. É bem 
verdade que o aumento da migração para essa região foi, em grande 
parte, provocado por planos mirabolantes e pela propaganda 
irresponsável a eles atrelada. Mas, na verdade, a migração que se 
dirigiu para a Amazônia rural ou urbana é pequena, comparada com 
aquela que se destinou aos maiores centros urbanos do Centro-Sul no 
mesmo período. o ponto essencial a reter é que ambos os tipos de 
fluxos foram provocados pela mesma ordem de fatores: uma 
transformação profunda na organização social da produção agrícola, 
provocada por instrumentos e políticas oficiais, e a especulação 
desenfreada sobre a terra, acoplada a essa transformação, e o 

26A esse respeito, ver George Martine e Lenita Turchi - "A questão da 
urbanização na Amazônia: realidade e significado.", in e e T no Processo 
de Desenvolvimento da Região Amazônica, Vol.II, p.25-57, CNPq. Brasília, 
1990. 



25 

crescimento demográfico elevado, no campo, particularmente no 
per1odo 1950-80. Tudo isso resultou na redução do emprego, no êxodo 
rural e na deterioração das condições de vida nas cidades. A 
própria fronteira sentiu diretamente os impactos dessa 
transformação e, em consequência dela, fechou os espaços para o 
pequeno produtor. A grande pergunta agora é: o que vai ser feito 
dessa população? Descartadas todas as alternativas de absorção 
maciça de população em atividades agricolas ou industriais, vão 
sobrar apenas a extração predadora de recursos regionais e a 
proliferação de atividades ilicitas? 
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